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O Governo do Estado pre-
vê para 2023 o lançamento de
edital para elaboração do proje-
to básico da Linha 20-Rosa do
Metrô, que vai ligar o ABC à
São Paulo. O anúncio foi feito,
na quinta (10), durante reunião
entre o prefeito Paulo Serra, o
secretário dos Transportes
Metropolitanos, Paulo Galli, e
o presidente do Metrô, Silvani
Pereira.   O projeto da Linha
20-Rosa do metrô prevê ligar
Santo André à região da Lapa.
Serão seis estações na região do
ABC, sendo quatro em Santo
André (Afonsina, Príncipe de
Gales, Portugal e Santo André)
e duas em São Bernardo (Ta-
boão-Paulicéia e Rudge Ra-
mos). O lançamento do edital
para elaboração do projeto da
Linha 20-Rosa está previsto
para 2023. Serão 33 quilôme-
tros de extensão com 24 esta-
ções, sendo que sete darão
acesso a outras linhas do siste-
ma metroferroviário: Santa
Marina (Linha 6-Laranja do
Metrô), Lapa (Linha 7-Rubi da
CPTM e Linha 8-Diamante da
ViaMobilidade), Cerro Corá (Li-
nha 2-Verde do Metrô), Fradi-
que Coutinho (Linha 4-Amare-
la da ViaQuatro), Moema (Li-
nha 5-Lilás do Metrô), Saúde

(Linha 1-Azul do Metrô) e Santo
André (Linha 10-Turquesa da
CPTM). A estação Santo André
será integrada à linha 10-Tur-
quesa da CPTM.  Completa-
mente subterrânea, a linha deve
transportar cerca de 1,3 milhão
de pessoas por dia.

"Já fizemos o projeto dire-
triz, todo o estudo técnico para
delinear o traçado da linha foi
concluído e já existe parte dos
estudos de solo realizada. Nes-
se momento estamos elaboran-
do o anteprojeto de engenharia
e o Estudo de Impacto Ambi-
ental.  Depois dessa etapa toda
vamos licitar o projeto básico,
que vai determinar o traçado

definitivo da linha", afirmou o
presidente do Metrô, Silvani
Pereira.  Em dezembro de 2021,
o Metrô contratou consórcio
que irá elaborar estudos do
modelo econômico-financeiro e
jurídico para a implantação da
Linha 20-Rosa.

O objetivo é que sejam apre-
sentadas soluções inovadoras
para atrair a participação de in-
vestidores na implantação da li-
nha, passando pela proposição
de alternativas de exploração
comercial e imobiliária ao lon-
go do trajeto, das estações e dos
pátios de estacionamento de
trens e de manutenção.

A falta de melhorias na sinalização oferece
perigo na entrada de escolas no Jd. Recanto

Voltamos a alertar a CET
Companhia de Engenharia e Trá-
fego para o perigo que muitas cri-
anças correm na Av.Inajar de
Souza com a Av.Arquiteto
Roberto Aflalo no Jardim Recan-
to/Brasilândia.    Distante a al-
guns metros do cruzamento exis-
te a Escola Municipal Primo
Pasquale Melaré, uma CEI e uma
EMEI porém a foto já mostra o
perigo bem na curva e nos horá-
rio de entrada e saída de aulas o
movimento é intenso, o melhor
remédio é a prevenção então
vamos atender as reivindicações
da Comunidade e assim evitar
acidentes.

Cidade de São Paulo é eleita o 7º melhor
destino gastronômico do mundo

A cidade de São Paulo foi
eleita 7º melhor destino
gastronômico do mundo, se-
gundo ranking divulgado pelo
portal TripAdvisor. Anualmen-
te, a plataforma divulga a se-
leção do público no prêmio
Traveller’s Choice. Na edição
2022, a Capital aparece à
frente de outras cidades como
Nova Iorque (EUA), Floren-
ça (Itália) e Lisboa (Portugal).
A publicação ressalta tanto a
gastronomia quanto a oferta
cultural e o comércio da cida-
de. “A culinária e a arte de
São Paulo, a maior cidade da
América do Sul, é tão
multinacional quanto sua
diversificada população de
mais de 11 milhões de habi-

tantes. Com os restaurantes
do bairro Jardins servindo to-
dos os tipos imagináveis de
pratos, e lanchonetes do mun-
do inteiro, não seria estranho
você ir a São Paulo só para
comer. Mas você perderia
museus de nível internacional,
excursões pelos diferentes e
animados bairros, além de óti-
mas compras”, avalia.

São Paulo atrai mais de 15
milhões de visitantes, em mé-
dia, por ano, sendo aproxima-
damente 20% estrangeiros.
Segundo dados do Observa-
tório do Turismo e Eventos da
Prefeitura de São Paulo, mais
de 70% deste público fre-
quenta bares e restaurantes.

 “A cidade de São Paulo

tem uma oferta gastronômica
ampla, capaz de atender aos
paladares mais exigentes. To-
dos os anos, a gastronomia
paulistana é destacada em
premiações ao redor do mun-
do, dos mais diferentes tipos,
elegendo opções que vão de
restaurantes de luxo à comida
de rua”, afirma a secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, Aline Car-
doso.

 Segundo dados do Obser-
vatório da Gastronomia, a ci-
dade de São Paulo possui 23
mil estabelecimentos comerci-
ais, dos quais cerca de 9 mil
são restaurantes e similares.
Ao todo, mais de 50 tipos de
cozinha estão contemplados.

A comunidade quer sim uma alça
de acesso no Rodoanel no final

da Av. Inajar de Souza. Pág. 2

Da Lapa a Santo André: edital da Linha
20-Rosa do Metrô deve sair em 2023
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 E as chuvas chegaram!

Os meses que antecederam
o final de 2021 nos deram con-
ta de um tempo seco, as repre-
sas com baixo nível, prenúncio
de racionamento de água potá-
vel e energia elétrica. Os notici-
ários tomaram conta da situa-
ção, o povão se assustou com
as reportagens com fotos de
rios virando córregos, peixes
sendo saciados com água mine-
ral, entre outras mazelas. Hou-
ve pedidos ao órgãos celestiais
para interceder na situação. São
Pedro atendeu e mandou água
em abundância que e tivemos
inundações em muitas cidades,

carros sendo levados pelas
águas, desmoronamentos, es-
tradas ruindo, enfim um rolo
sem tamanho. Ao abrir as por-
tas do abençoado terreiro, uma
comissão de desabrigados
aguardavam:

O líder tomou a palavra.
“Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro pedir um
trabalho para que a chuva dê
uma pausa! Estamos com sau-
dades do sol, calor e noites en-
luaradas!” Para atender a raça,
foi escalado o caboclo Tran-
queira. “ZIfios, ouvi seus cla-
mores e nada posso fazer!
Quando acontece a seca, vo-
cês pedem chuva; quando cho-
ve vocês pedem sol, não en-
tendo! Quando faz frio, pedem
calor; fazendo calor, pedem frio
e chuva. O correto é carregar a
cruz com categoria!” A comis-
são saiu em silêncio e concor-
dou com as palavras do cabo-
clo Tranqueira.

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

 Dinheiro não aceita desaforo

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

Conselho

Empreendedorismo & Gestão

   O passado não é coisa de
Museu! Dizem  alguns sem cul-
tura. Essa cultura é mantida nos
Museus visitado nos Paises de
1º Mundo. O artista
plástico Internacio-
nal da arte Naif Aé-
cio de Andrade sem-
pre reclamou que as
suas obras foram
adquiridas por es-
trangeiros que valo-
rizam a cultura e
educação. Mas,
quem vive do passa-
do não é museu, é apenas al-
guém que dá valor no que vi-
veu. Dizem que quem vive do
passado é museu, mas as vezes
precisamos relembrar um pou-
co o nosso passado bom. Pois
quem não tem um passado para
revivê-lo quando precisar por-
que o apagou da memória, não
tem história. E quem não tem
história não viveu. Uma entida-
de só tem progressos quando
há união dos seus membros e o
respeito a seus estatutos e re-
gulamentos ou conjuntos de re-
gras de organização e funcio-
namento de uma coletividade,
instituição, órgão, estabeleci-
mento, empresa pública ou pri-
vada. Então, o passado da Dis-
trital Norte não pode ficar no
Museu, mas, como lição para
quem não sabe e não conhece
os valores construidos por
grandes colaboradores e quem
foram para uma douradora ges-
tão e desenvolvimento na nos-
sa região. Assim de 2003 a 2005
a Diretoria Executiva teve como
Diretor Superintendente Agrário
Marques Dourado, Diretor 1º
Vice Superintendente Carlos Al-
berto Baumgart, Diretor 2º Vice
Superintendente João De Fava-
re, Diretor 1º Secretário Mario
Mangini e Diretor 2º  Secretá-
rio Ari Pereira; de 2005 a 2009,
o Superintendente João De Fa-
vare teve como Diretor 2º Vice
Superintendente David Eduardo

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

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

Tel. cel. (011) 95116-4243.

Superintendentes da Distrital Norte da Associação Comercial
de  São Paulo! Como foram nomeados? Que lição deixaram?

Direito Ari Pereira

Tia Alzira

Chuvas causando estragos!
As recentes

chuvas trouxe-
ram desabrigo,
destruição e mor-
tes em muitas ci-
dades brasileiras.
Em São Paulo -
capital -, ruas se
transformaram
em rios; enchente em todas as
partes, segundo fotos. Em
Minas Gerais, as enchentes
desabrigaram a muitos, cau-
sando temor e prejuízos. No
interior paulista, muitas cida-
des foram atingidas pelas en-
chentes, o mesmo acontecen-
do em outros estados da fe-
deração. No interior paulista,
as cidades de Franco da Ro-
cha sofreu um deslize de ter-
ra, causando destruição de
casas populares, 24 mortes e

Crônica Professor Clovis Pereira

A área financeira de qual-
quer empresa, seja ela do ta-
manho e de qual setor for,
pode ser organizada de várias
formas. Uma delas é a que re-
úne as tarefas segundo famíli-
as funcionais. A primeira famí-
lia diz respeito às tarefas liga-
das às atividades de planeja-
mento. Vai desde a análise da
estrutura de capital (o quanto
ele é composto de recursos
próprios ou de terceiros), da
elaboração dos orçamentos (de
vendas, de gastos, de investi-
mentos), da classificação das
contas (em custos fixos e va-
riáveis, despesas, investimen-
tos, perdas ou desperdícios)
até os planos de investimento
(em novos produtos, novas
tecnologias ou novas instala-
ções para o seu negócio).

 Em seguida, a família do
custeio dos produtos ou ser-
viços. Compreende a apropri-
ação dos gastos (custos e des-
pesas), diretos e indiretos para
a produção da sua oferta de
valor. Permite determinar as
respectivas margens de contri-
buição dos produtos e servi-
ços produzidos e comerciali-
zados pela empresa. É uma im-

Trocando em miúdos, pode guardar….
portante informa-
ção para a tomada
de decisão.  A ter-
ceira grande famí-
lia é a dos contro-
les. São diversos,
mas podemos co-
meçar pelos bási-
cos: demonstrativo
de resultado, fluxo
de caixa, necessi-
dade de capital de
giro, prazos médi-
os de recebimento

de clientes e de pagamento de
fornecedores.

 Finalmente, os indicadores
de desempenho constituem a
quarta grande família financei-
ra. É representada pelo cálculo
da rentabilidade, lucratividade,
tíquete médio de venda, margem
de segurança operacional, nível
de endividamento entre tantos
outros.  Cada um desses con-
juntos, colocado aqui de forma
muito resumida, deve merecer
grande e especial atenção do ges-
tor. Afinal, você já deve ter ou-
vido a frase “o dinheiro não acei-
ta desaforo”.  No meu progra-
ma de mentoria em gestão em-
presarial esses assuntos são tra-
tados com muita atenção e cari-
nho. Afinal, está em jogo nosso
"rico dinheirinho", como se dizia
antigamente.  Esse e outros arti-
gos como esse podem ser encon-
trados no meu instagram @vicen-
tecavallari. Clica lá e me segue.

Ensinamento da semana:
“Não se gerencia o que não se
mede, não se mede o que não
se define, não se define o que
não se entende, e não há suces-
so no que não se gerencia.” Wi-
lliam Edwards Deming.

muitos desaparecidos. Outras
cidades, embora em menor
monta, também foram ‘casti-
gadas’ pelas chuvas torrenci-
ais. As autoridades competen-
tes decretaram ‘estado de ca-
lamidade pública’, tomando pro-
vidências cabíveis em prol da
coletividade prejudicada. Espe-
ramos que o tempo melhore e
que tudo volte à normalidade!
São os votos de todos os brasi-
leiros aos seus irmãos atingidos
pelas enchentes!

As constantes enchen-
tes causaram danos, po-
rém, com a volta do cam-
peonato de futebol a ale-
gria acontece com os jo-
gos, inclusive com bom
público.

No coringão, O treinador Sylvinho foi demitido. O time não
engrenou e a diretoria cassou seu mandato!

Palmeiras nos parece mais aplicado que os demais. Bom
plantel, bem dirigido e vencendo seus adversários.

Mais treinadores gringos na parada! O Atlético Mineiro im-
portou um para substituir Cuca, que deixou o clube, após ser
campeão.

As arbitragens, como sempre estão dando o que recla-
mar. A cada partida, os árbitros erram em suas decisões e as
reclamações acontecem. Em anos passados, houve ‘impor-
tação’ de apitadores ingleses com relativo sucesso. Pensem
nisso!

O São  Paulo FC perdeu para o Bragantino e Rogério
Ceni ‘balança’. Aguardaremos os acontecimentos!

^

 94778-1027 Erivelton

Editorial Tia Zulmira

No  final do ano 21, muitos viventes receberam votos de con-
gratulações regados de palavras bonitas, alguns foram à praia fa-
zer pedidos pra Yemanjá, outros deram os ‘3 pulinhos no momen-
to da passagem do ano, entre outras baboseiras’ na espera de um
ano novo cheio de paz e tranquilidade! Ledo engano!

O ano de 2022 entrou de sola mantendo a covid-19 ainda na
crista da onda e, de quebra, trouxe a coleguinha Ômicron para
completar o time. Ambas, - a união traz a força - continuam colo-
cando o mercado funerário na ativa.

Tiro pela culatra!
 Os noticiários nos dão conta de que, elas atacam e o cabra

facilitando, a cachimbo cai, ou seja, teremos viúvas ainda
aproveitáveis na praça. As crianças também estão sendo vacina-
das e, futuramente, até os cachorros de madame serão ‘espeta-
dos’! Na passagem do ano 22 para 23, acredito que muitos dei-
xem de fazer homenagens a Yemanjá, dar os pulinhos entre ou-
tras baboseiras que nada de positivo traz. Sejamos um pouco
mais realistas e deixem de fantasias! Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e realista!

de Camargo Fernandes; de
2009 a 2011 o Superintendente
David Eduardo de Camargo Fer-
nandes teve como Membro do

Conselho Diretor João
Bico de Souza isto le-
vando a concluir que de
acordo com o Estatuto
da Entidade só depois
poderia ser o próximo
Superintendente o que
ocorreu em Sessão So-
lene em homenagem
aos 60 anos da Distrital
Norte na Assembléia Le-

gislativa de São Paulo em 31 de
dezembro de 2012 e teve como
Diretor 1º Vice Superintenden-
te George Abraham Ayoub e 2º
Vice Superintendente Luis Car-
los Ferreira Eiras. Na sequên-
cia os Vices Superintendentes
foram nomeados Superinten-
dentes em gestões de 2015 a
2017 o primeiro e o segundo de
2017 a 2020 e ressaltando e re-
gistrando que da Ata da 1º Reu-
nião Ordinária da Diretoria Exe-
cutiva, Conselho Diretor e Con-
selheiros Natos no item VII -
Uso da palavra o Conselheiro
Ari Pereira se pronunciou su-
gerindo ao diretor-superinten-
dente o envio de ofícios aos
órgãos competentes, para a al-
teração das lâmpadas de vapor
de sódio amarela por  luzes de
led, no bairro de Santana. Sali-
entou que esse procedimento
iria contribuir para a diminui-
ção da violência que vinha se
agravando no bairro. Infeliz-
mente até hoje esse pedido não
foi atendido e os problemas só
aumentaram. O que faltou foi a
falta de união de propósitos que
fica demonstrado que uma an-
dorinha não faz verão. E a
união faz a força. Juntos somos
mais fortes

Os organizadores do evento comemorativo ao
Aniversário de V.N.Cachoeirinha já estão se pro-
gramando para a realização de uma grande Ação
Social na sequência do tradicional Hasteamento da
Bandeira que acontece todo ano no mês de Agosto
na Praça do Largo do Japonês, e se a pandemia
deixar a organização promete  envolvimento de mais
colaboradores e parceiros para que seja realizado
um Show bem top com presença de pelo menos
um artista renomado no encerramento. Veja na foto
esse foi um dos melhores Shows já promovido no
Aniversário de V.N.Cachoeirinha porque na época
havia apoio de todos, inclusive de parlamentares com-
prometidos de fato com o bairro até porque o bairro,os
moradores que já sofrem com a falta de entreteni-
mento merece.

Vem aí as festividades comemorativas
aos  89 Anos de V.N.Cachoeirinha

Na impossibilidade de ser caminhoes devido ao impacto negativo
que pode causar, a Comunidade aprova e solicita a atenção da Se-
cretaria de Estado dos Transportes para que seja aprovado e aberto
uma alça de acesso pelo menos para veículos de passeio no Rodoanel
Mario Covas na Av.Inajar de Souza com a Av.Arquiteto Roberto
Aflalo no Jardim dos Francos - Brasilândia, a abertura de uma saída
neste local será o maior benefício para os moradores de toda re-

gião. A Associação do bairro e coligadas vem reivindicando a tempo e já encaminho protocolo
para a Secretaria de Transportes Metropolitano e Casa Civil do Governo do Estado.

A comunidade quer sim uma alça de acesso no
Rodoanel no final da Av. Inajar de Souza

Desdo do início do ano passado estamos discutindo com a SPTrans
sobre a extensão da linha Pinheiros/Cachoeirinha até final da Av.
Inajar de Souza com a Av. Arquiteto Roberto Aflalo no Jardim dos
Francos, o atendimento que se espera vai atender melhor a comuni-
dade que mais depende do transporte público, todas informações e
documentos com justificativa da reivindicação e assinaturas já foi
despachado com servidores da SPTrans em reunião, outra pauta é a
criação de uma linha Brasilândia/Cachoeirinha.

Linha Pinheiros/Cachoeirinha até o final
da Inajar de Souza no Jd. dos Francos

Nesta foto destacamos
Lideranças da Brasilândia,
gente que faz o melhor pelas
melhorias do bairro e qualida-
de de vida das pessoas, essa
pauta foi uma reunião reali-
zada com representantes da
CET antes da pandemia com
Claudia Souto da Associação
do Jardim Guarani, Henrique
Deloste que convocou a reu-
nião, presente também a Pre-
sidente do Conseg Vila Amá-
lia Lourdes de Freitas e
Willemes Lema do Conseg
Brasilândia hoje infelizmente
falecido,vítima da covid.

NOTA DE
ANIVERSARIO

Diva Faria de Abreu comple-
tou 105 anos, a mineira de

Muzanbinho que atualmente mora
em Brasília recebe os cumpri-

mentos de toda equipe deste
jornal, da Elisabete Cristina

Anderson (Bete) e toda Família

Destaque para
Lideranças que
tem trabalho



  www.saopaulodefato.com / 11 96676-1536  11 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 3

  Surpresa! Terá surpresas agradáveis ao receber os aluguéis atrasados do
barraco em que aluga para um bicheiro. Outra surpresa nada agradável será a
visita da sua sogra que ficará alguns meses enchendo sua paciência.

Fique de olho nas novas amizades! As velhas amizades ainda funcionavam,
porém as novas não são confiáveis. Olho no lance para não cair do cavalo.

 Faça higiene mental e também corporal! Seus amigos mais chegados ale-
gam que de muito tempo não toma banho, tampouco troca roupa íntima!

 Use sua sabedoria e vença as dificuldades que a vida oferece. Desenvolva
uma loção miraculosa que faça nascer cabelo em careca! Outra loção que fará um
mentiroso ser eleito vereador e engrossar a fila dos 55 vereadores paulistas!

  Use seus palavrões na hora certa, a fim de colocar nos eixos as coisas
erradas! Comece ao se dirigir ao posto de saúde - ou de doença - a fim de buscar
algum medicamento e voltar com as mãos vazias!

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

 Seus antigos amigos, aqueles que lhe deram cano em dinheiro emprestado
e de quebra pediram emprestado algumas ferramentas e jamais as devolveram,
coloque-os na lista negra e mande-os às favas!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Um signo raro! Em tempos  passados ainda vigorava; hoje, este signo é
raro, tendo um concurso sobre o tema, num programa de tevê, não apareceram
candidatas ao prêmio ‘a virgem do ano!’

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 O momento é propício para leitura de um excelente romance: leia sobre

a vida íntima de alguns costureiros brasileiros! Leitura instrutiva, calcada nas
atividades de tão nobres cidadãos!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Prepare-se! Aborrecimentos aos montes perseguem os sagitarianos! À

venda de automóveis clonados, atividade em que se destacam, a casa caiu!
Clonaram o carro de um delegado e trate de se esconder que a cana não será fácil!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Caso sua memória esteja com manchas, falhas, um novo produto foi

colocado no mercado contra memória  desgastada, trocando Jesus por Gené-
sio! Faça uma consulta no terreiro da vovó Candinha e adquira um frasco
desse produto antes que seja tarde.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Supere desafios, não desafiando ninguém! É a receita contra desafios.

Se o cabra insistir em desafiar, mostre-lhe o 38 com o tambor cheio e o
desafio termina naquele momento!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 As boas  amizades se é que ainda existam, faça de tudo para conservá-las!

Amizades tipo nó cego, estas deverão ser descartadas, devido em nada ser útil e ainda
leva o toque de prejudicial. Portanto, pense nisso e aprenda a separar o joio do trigo!

A Matzá e o Tempo Nem
só de pão vive o homem
Comer matzá é um ato de de-

safio às leis da natureza, tempo e
história. Fundamental para a ce-
lebração de Pessach, a pascoa
judaica. Não é a toa que Pessach
é chamado de Chag HaMatzot,  a
festa das Matzot. Por que esta
bolacha tão simples é a base da
experiência e ideologia judaica?
Por que a matzá simboliza a liber-
dade humana?

A Matzá é o pão da aflição,
pão do pobre, do que os escra-
vos comem. Mas é também o pão
da libertação e da liberdade.

Todos sabem, o pão é consi-
derado o alimento básico, mas a
matzá é o pão mais básico ainda,
a comida mais simples jamais fei-
ta pelo homem.  A matzá é feita de
trigo, água e fogo. Nada
além de farinha e água é
permitido para definir ou
influenciar sua forma. Fa-
rinha e água fria. Se a mis-
tura da farinha com a água
passar dos 18 minutos, o
processo de fermentação
já começa a acontecer. A
bactéria de levedura, encontrada
no ar, invade a massa, se multi-
plica em milhões e causa a fer-
mentação.  Os microorganismos
de levedura são um exército in-
vasor não convidado, que se in-
trometem na mistura da farinha e
água, e se deliciam com as gos-
tosas moléculas de açúcar. Como
os microorganismos de levedura
se multiplicam em bilhões, libe-
ram também o dióxido de carbo-
no, um tipo de gás, que azeda a
massa tornando-a tênue e ilumi-
nada e fazendo com que cresça.

Pois então, a intervenção des-
ta força externa é uma expressão
simbólica da intrusão das forças
externas no homem; forças que
influenciam pessoas a inclinar-se
de seu determinado caminho e as
atraem ao erro, ao pecado (não
gosto dessa palavra, pecado e
judaísmo não combinam, mas
enfim, é o que consta no Talmud),
comprometendo a independência
humana, a autonomia e as esco-
lhas. Os microorganismos de le-
vedura começam seu trabalho in-
dependentemente da vontade
humana e da pessoa que combi-
nou a farinha com a água que
constitui a mistura da massa de
farinha. A fermentação, o cha-
metz, representa estas forças ne-
gativas. Representa a inclinação
para o mal, a vontade de transgre-
dir, a influência de ideias estranhas,
prazeres e forças. É a voz não con-
vidada que nos influencia a igno-
rar a presença e o poder do mal,
até que seja tarde demais. Qual é
a diferença entre chametz e a mat-
zá? O tempo. Nada mais que o tem-
po. Aliás, essa questão do tempo
é essencial ao judaísmo. E Albert
Einstein, há mais de cem anos, já
cantava essa bola. Eu escrevi aí
por volta de 1973 o discurso de
posse de um novo presidente da
CIP. Expliquei a ele o que o rabino

Destaque Henrique Veltman
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Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá:
Automobilismo  Claudir Pereira

  Acidente de trânsito mata a
italiana Antonia Terzi aos cin-
quenta anos, ex engenheira da
Ferrari, onde iniciou a carreira
na categoria, passou pelaWillia-
ms, onde projetou o revolucio-
nário bico cabeça de tubarão
martelo, da Williams-B.M.W.-
F.W.-26, que disputou tempo-
rada de 2004. Foi a primeira mu-
lher a brilhar em um departa-
mento técnico na Formula 1. No
momento a aerodinamicista, se
prepara para lecionar na Austra-
lian National University, em Cam-
berra, na Austrália. Lewis Ha-
milton, após uma longa pausa
depois do final da temporada de
2021, retoma as suas atividades
pré-temporada para o Mundial
de Pilotos e Construto-
res de 2022. Durante o
período chegaram a co-
gitar diante do silêncio
do inglês até uma pos-
sível aposentadoria,
mas para a alegria dos
seus fãs e da própria
Mercedes, equipe com
a qual venceu seis cam-

Abraham Joshua Heschel pensa-
va a respeito. Fred gostou e, a par-
tir daí, incluiu a questão do tempo
em todos os seus discursos. Re-
petindo: os ingredientes são os
mesmos, do chametz e da matzá.
Por definição, a massa feita de fa-
rinha e água quando passa dos 18
minutos, antes de estar completa-
mente assada, torna-se chametz,
fermento. Pois a matzá é um pão
que não é fermentado, representa
o homem com controle de suas
paixões, exercendo sua indepen-
dência, suas vontades disciplina-
das, não influenciadas pelas for-
ças externas. A Matzá é o oposto
do chametz.  As Matzot são assa-
das rapidamente, num esforço
para superar as influências e limi-

tações do tempo. Nós
assamos as matzot com
a finalidade de relem-
brar o Êxodo, quando o
povo fugiu para o Egi-
to rapidamente, como a
Torá fala: “Você deve
comer matzot durante
sete dias, o pão do so-

frimento, pois deixou o Egito
apressadamente.” Esta mitzvá en-
sina que o controle da natureza e
da história está acima e além das
restrições e limitações de tempo.
Não se exige causa e efeito.  Quan-
do aplicado ao próprio ser huma-
no, os sábios ensinam que o “ato
de inflar da massa”, natureza do
chametz, simboliza o traço carac-
terístico da arrogância e da vaida-
de. A superfície achatada, a matzá
não fermentada, representa a hu-
mildade. A humildade é o início da
libertação e o fundamento do cres-
cimento espiritual. Só uma pessoa
que pode reconhecer suas negli-
gências e se submeter a uma sabe-
doria superior pode se livrar de
suas próprias limitações. Quando
comemos matzá, interiorizamos a
qualidade de humildade. Não co-
mer chametz nos liberta da arro-
gância e do egocentrismo. As pa-
lavras mitzvá e matzá são análo-
gas. Em algum lugar do Talmud,
os sábios ensinam: “mitzvah ela
‘haba ‘ah leyadcha Al tachmitze-
na, quando uma mitzvá chegar,
não permita que ela fermente”,
isto é, quando a oportunidade
para fazer uma mitzvá surge, faça-
a depressa. Este ensinamento se
aplica a urgência de assar a matzá
de Pessach com rapidez a todas as
mitzvot. O judeu espera conquis-
tar o tempo, viver além do tempo.
Os judeus não devem desperdiçar
o tempo, é aqui e agora, por isso o
tempo é tão precioso. Carpe Diem.
Os judeus devem empregar o tem-
po para submetê-lo às metas da
eternidade. Isto é feito com Torá e
mitzvot. Porque, no fim das con-
tas, como assinalou lá atrás Jesus,
o bom judeu da Galileia, nem só de
pão vive o homem. Ah, em tempo,
a hóstia nada mais é do que a lem-
brança da matzá. Pão ázimo.

E-mail:   hbveltman@gmail.com

 Indicar com antecedência a
manobra pretendida, acionando
a luz indicadora de direção do
veículo ou por meio de gesto
convencional de braço; Afas-
tar-se do usuário ou usuários
aos quais ultrapassa, de tal for-
ma que deixe livre uma distân-
cia lateral de segurança: Reto-
mar, após a efetivação da ma-
nobra, a faixa de trânsito de ori-
gem, acionando a luz indicado-
ra de direção do veículo ou fa-
zendo gesto convencional de
braço, adotando os cuidados
necessários para não pôr em
perigo ou obstruir o trânsito
dos veículos que ultrapassou.
Os veículos que se deslocam
sobre trilhos terão preferência
de passagem sobre os demais,
respeitadas as normas de circu-
lação. Respeitadas as normas de
circulação e conduta estabele-
cidas neste artigo, em ordem
decrescente, os veículos de mai-
or porte serão sempre respon-

sáveis pela segurança dos meno-
res, os motorizados pelos não mo-
torizados e juntos pela incolumi-
dade dos pedestres. Todo condu-
tor, ao perceber que outro que o
segue tem o propósito de ultra-
passá-lo, deverá: Se estiver circu-
lando pela faixa da esquerda, des-
locar-se para a faixa da direita sem
acelerar a marcha; Se estiver cir-
culando pelas demais faixas, man-
ter-se naquela na qual está circu-
lando sem acelerar a marcha. Os
veículos mais lentos, quando es-
tiverem dispostos em fila, deve-
rão manter distância suficiente
entre si para permitir que os veí-
culos que os ultrapassam possam
se intercalar na fila com seguran-
ça. O condutor que tenha o pro-
pósito de ultrapassar um veículo
de transporte coletivo que esteja
parado, efetuando embarque ou
desembarque de passageiros, de-
verá reduzir a velocidade, dirigin-
do com atenção redobrada ou
parar o veículo com vistas à se-
gurança dos pedestres. O condu-
tor não poderá ultrapassar veícu-
los em vias com duplo sentido de
direção e pista única nos trechos
com curvas e aclives sem visibili-
dade suficiente, nas passagens de
nível, nas pontes e viadutos e nas
travessias de pedestres, exceto

quando houver sinalização permi-
tindo a ultrapassagem. Nas inter-
seções e suas proximidades, o
condutor não poderá efetuar ul-
trapassagem. Antes de iniciar
qualquer manobra que implique
em um deslocamento lateral, o
condutor deverá indicar seu pro-
pósito de forma clara e com a de-
vida antecedência, por meio da luz
indicadora de direção de seu veí-
culo, ou fazendo gesto convenci-
onal de braço. Entende-se por
deslocamento lateral a transposi-
ção de faixas, movimentos de
conversão à direita, à esquerda e
retornos. O condutor que for in-
gressar numa via, procedente de
um lote lindeiro a essa via, deverá
dar preferência aos veículos e
pedestres que por ela estejam
transitando. Nas vias providas de
acostamento, a conversão à es-
querda e a operação de retorno
deverão ser feitas nos locais apro-
priados e, onde esses não existi-
rem, o condutor deverá aguardar
no acostamento, á direita, para
cruzar a pista com segurança.
Antes de entrar à direita ou à es-
querda em outra via ou em lotes
lindeiros, o condutor deverá: Ao
sair da via pelo lado direito, apro-
ximar-se o máximo possível do
bordo direito da pista e executar

sua manobra no menor espaço
possível; Ao sair da via pelo lado
esquerdo, aproximar-se o máximo
possível de seu eixo ou da linha
divisória da pista, quando hou-
ver, caso se trate de uma pista com
circulação nos dois sentidos, ou
do bordo esquerdo, tratando-se
de uma pista de um só sentido.
Durante a manobra de mudança
de direção, o condutor deverá
ceder passagem aos pedestres,
aos ciclistas e aos veículos que
transitam em sentido contrário
pela pista da via da qual vai sim,
respeitadas as normas de prefe-
rência de passagem.  Nas vias ur-
banas, a operação de retorno de-
verá ser feita nos locais para isso
determinados que por meio de si-
nalização, quer pela existência de
locais apropriados, ou, ainda, em
outros locais que ofereçam condi-
ções de segurança e fluidez, ob-
servadas as características da via,
do veículo, das condições meteo-

rológicas e da mo-
vimentação de pe-
destres e ciclistas.

peonatos. A luta pelo octa conti-
nua. Esta semana a Red Bull, ago-
ra com parceria renovada com
a Honda, fez o lançamento de seu
carro, após oito anos a equipe
austríaca, volta a usar em seus
carros o número um, atualmen-
te o número 1, parecia aposen-
tado pelas equipes, quando ti-
nham um piloto Campeão. Esta
é uma tradição que volta, para a
Formula 1 este ano. A Federa-
ção Internacional do Automóvel,
a F.I.A., nos últimos anos havia
deixado, que os pilotos usassem
números de suas preferências.
Neste ano a grande expectativa
está na volta dos carros de efei-

to solo e nas rodas aro
dezoito, permitidos pelo
novo regulamento téc-
nico da categoria. Se a
categoria vai ficar mais
competitiva, ou não, só
o tempo vai nos mos-
trar.

 clauddir@gmail.com

(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

Antes de tudo devemos informar que apesar de não sermos segui-
dores temos um carinho especial pela Umbanda bem praticada, pois
começamos nela, aliás, em seu inicio não se adotava tais práticas,
coisa que foi introduzida pela sua mistura com o Candomblé. Além do
mais, não vemos diferenças já que defendemos a ideia de que os Espí-
ritos se manifestam onde querem e evidentemente, respeitando o local
onde atuarão. Assim, caso se manifeste na Umbanda agirão de acordo
com o ambiente, pois para eles, o importante é praticar a caridade e não
há caridade maior do que auxiliar o médium a evoluir. Melhor ainda,
não só o médium, mas a todos aqueles que os procuram para uma
orientação ou simplesmente em busca de uma palavra amiga.   O que
nos aflige é percebermos um aumento desmedido de despachos em
encruzilhadas, jardins e cemitérios emporcalhando locais onde transe-
untes sentem asco diante de tais procedimentos, além do cheiro de
podridão emanados de tais “obrigações”. Acreditamos que isto deni-
gre o nome desta doutrina sagrada onde o bem comum é bandeira
hasteada em seus ensinamentos. Onde está a caridade se você afeta
negativamente pessoas que não pertencem à essa religião abençoa-
da? O Candomblé, quando “arria” suas obrigações ou oferendas, o faz
dentro da Roça, ou seja, no interior do “terreiro” ou “barracão” pró-
prio para isso. É expressamente proibido, pela tradição, levar para fora
tais despachos para que não se perca seu “axé” (força). Em seu inicio,
aqui no Brasil, realmente os animais sacrificados eram colocados em
pontos estratégicos, mas para matar a fome dos escravos e fugitivos,
já que eram paupérrimos. Além do mais, sabe-se neste meio que as
partes utilizadas para o Orixá são a cabeça, os pés, as asas, o rabo, os

 UMBANDISTAS E AFINS
miúdos (não as tripas) e o sangue, sobrando desta maneira o “bicho”
inteiro que poderia ser comido por qualquer pessoa. Aliás, até hoje,
nas Roças, os adeptos participam das “festas” onde a comilança é
farta sendo separado apenas o que interessa ao “santo”.    Não estamos
aqui para criticar os adeptos destes “trabalhos”, mas, temos a certeza
de que o “guia” homenageado ou agradado, se consultado, permitirá
que se faça a entrega de outra maneira, pois, para ele, o mais importan-
te é receber a oferenda. O que desejamos é o respeito por esta doutrina
onde seu tripé de Fé, Esperança e Caridade possa reluzir não só na
Aruanda, mas aqui também no meio dos não adeptos.      Somos
dotados de plena capacidade de raciocinar e de sentir. Perdemo-nos
em apegos pueris e construímos dessa maneira relacionamentos pri-
sões, que se fecham, através de obsessões que nos tiram a individua-
lidade, nos tornando modelos daquilo que os outros desejam que nós
sejamos. Cegos e tolos não nos damos o tempo necessário para apren-
der que o Amor e o respeito pelo próximo, encarnado ou não, devem
libertar-nos das amarras deste mundo. Por isso Irmãos e irmãs queri-
dos e amados por nossa Alma, repensem estas atitudes que mostram
uma Umbanda retrógrada e chocante aos olhos de terceiros. Que ela, a
Umbanda, possa atingir os não adeptos de forma salutar para que,
tanto ontem como hoje ou amanhã, seja ela bendita por todas as bocas
e corações que a conhecerem ou conhecerão um dia. Você não acha
que está na hora desta mudança de postura? Pelo respeito que temos
por este movimento divino, nós achamos que sim e perguntamos:
Podemos contar contigo na divulgação desta convocação? No sim ou
no não agradecemos desejando

  (convocação para fazerem parte deste movimento que ora se inicia)

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

Hoje inicio a mi-
nha coluna comen-
tando a disputa das
emissoras para te-
rem os direitos ex-
clusivos de transmis-
são da Copa Liberta-
dores da América. A
concorrência prome-
te ser boa, resta saber quem terá
mais dinheiro para bancar. A
Conmebol (Confederação Sul
Americana de Futebol) e a em-
presa  FC Diez Media começa-
ram a negociar os direitos de
transmissão da Libertadores en-
tre 2023 e 2026.

Reuniões preliminares foram
feitas, e os planos do futuro, apre-
sentados. Globo, Record, SBT,
Disney, Warner Media, Amazon,
Claro e SKY são algumas das em-
presas que vão entrar na concor-
rência. Segundo uma fonte, o
prazo para ofertas e propostas fi-
nanceiras só será aberto no pró-
ximo mês. Mas a maneira como
os pacotes são vendidos já foi
totalmente definida. É possível
afirmar que não haverá mudan-
ças para a TV Aberta em relação
ao que já acontece no ciclo que
se encerra no final deste ano.

Ao mesmo tempo que vende a
Libertadores, sua galinha de
ovos de ouro, a Conmebol tam-
bém comercializa seu segundo
torneio mais importante, a Copa
Sul Americana, além da Recopa
Sul Americana, encontro da
Champions dos outros dois even-
tos. O objetivo é colocá-los nas
grandes emissoras do Brasil.

Desde 2020, quando a Sul
Americana saiu da Rede TV, isso
não acontece. Cada uma das em-
presas interessadas têm objeti-
vos próprios com a aquisição
das Libertadores.

GLOBO: Volta para Casa.  A
emissora rescindiu o contrato da
Libertadores em 2020 durante
o auge da pandemia Covid-19.

Isso causou uma
celeuma com a
Conmebol, que só
foi resolvida em ou-
tubro de 2021, com
um acordo extraju-
dicial que está sen-
do pago em parcelas.

A relação entre eles ainda é um
problema. Em razão disso foi ve-
tada à Globo de credenciar seus
repórteres para a final das Liber-
tadores. Mas, a emissora comprou
a Copa América de Futsal para o
Sportv. Porém, muita gente dá
como certo o retorno da Globo.
Mas a emissora nega, mas fala
em proposta financeira com o va-
lor justo.

SBT: Relação mais Próxima. -
A emissora de Silvio Santos caiu
de paraquedas nessa história.
Depois de uma bem-sucedida
transmissão da final do Campe-
onato Carioca em 2020, a emis-
sora assumiu o contrato da Glo-
bo. Numa fase ruim de audiência
em sua programação, a emissora
viu o futebol como uma espécie
de Tábua de Salvação.

RECORD: Dinheiro não fal-
ta.  Ao ver o sucesso que o SBT
conseguiu com o futebol, a Re-
cord mudou sua estratégia : es-
porte dá dinheiro e audiência .
Mesmo, tendo rescindido o con-
trato dos jogos Pan-America-
nos, já em 2021 comprou os di-
reitos dos Campeonatos Cario-
ca e Paulista, os Estaduais mais
importantes do país.

DISNEY:  Vai manter sua po-
sição.  Quando fundiu com o Fox
Sports em maio de 2020, a Dis-
ney tinha como principal interes-
se os jogos da Libertadores da
América e está na concorrência,
mesmo sabendo que o que vai
prevalecer será a melhor oferta
para a Conmebol, os Executivos
da emissora garantem que farão
de tudo para ganhar os direitos
de transmissão.

A Formula 1, apesar da tristeza pela morte da
Engenheira Antonia Terzi, não para, os

trabalhos durante o inverno estão a todo vapor
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O grupo "Agora é 10", vem percor-
rendo seu caminho de sucesso. Ele é uma
renovação do antigo grupo "Papo 10" sur-
gido em Rocha Miranda, tendo o seu pe-
ríodo de auge nos anos 1992/1997.  Foi
o primeiro grupo de pagode, lançado pela
Gravadora Continental, repercutindo em
São Paulo, Minas, Manaus e outros mais.
Foi sucesso garantido em várias rádios
como Globo, Tropical, JB. FM, Transa-
mérica, Manauara (Manaus), BH (Minas),

Rádio Fluminense (Mato Grosso do Sul) e Rádio Gigantinho (Rio
Grande do Sul), pelas gravadoras Continental, Warner Music, Marco
Zero M.C. e Universal Music.    Além disso, e a brilhantou vários
programas de Tv: Xuxa Park/Hits, Sabadão Sertanejo (Gugu), Boli-
nha, Angélica, Alberto Brizola, Warner Montes, Raul Gil, Claudete
Troiano, Ney Gonçalves Dias e vários outros. Seus 4 componentes
são de qualidades e talentos: São eles   Bingo - no Cavaco, Celso Costa
- no Banjo, Mi do Suwing - no Pandeiro, Alexandre - no Tan-Tan e
Walace - no Tamborim. "Agora é10" e sucesso garantido seus hits
ainda estão na lista dos mais ouvidos como a música: Nem dormindo
consigo te esguecer.

Contatos de show com Cleide Vasconcelos*55-21-9 8414-1978.

Giro de Noticias Cleide Show

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

Nascida em Santo André, Re-
beca Camargo tem apenas 21
anos, mas começou sua carreira
na TV e como radialista ainda
cedo, aos 16 anos.

Iniciando como assistente de
palco no programa Web e logo
depois se tornou apresentadora
de um programa na TV Cinec com
durabilidade de 1 ano ao lado da
sua colega de trabalho.  Depois
deu início sozinha o programa Ex-
plosão Popular o qual hoje é
transmitido na Tv Guarulhos e
Rede NGT.  Foi radialista durante
3 meses  na rádio Oxente e reali-
zou por um ano trabalho na Rádio
Web Brasil. Foi também partici-

A Academia William Shakespeare
presidida pelo Dom Antonio Alves
Teixeira teve a honra de Ortorgar a
Medalha Dom Ives Gandra da Silva
Martins a Ministra da Mulher e dos
Direitos Humanos Dalmares Alves e
mais 30 personalidades. A cerimônia
foirealizada na sede da Academia de
Letras em São Paulo. Registramos a
presença do Diretor da Clínica Ravel
Consultórios inteligentes para dentistas
Dr. Emílio Afonso Filho, que represen-
tou o escritório Mazzotini Advogados
e Associados Doutor Isidoro Antunes
Mazzotini. Assessorado pelo produtor
e jornalista Renato Cury.

 Ministra Dalmares Alves, Ramalho da Construção,
  Dr. Emílio Afonso e o Professor J.B.

pante do Bloco do Brás Pereira
Banda Show. E também fez parti-
cipação dos eventos da SPORT
MODELS DE RENATO CURY.

Há cerca de 5 anos comanda
o programa Explosão Popular, ide-
alizado pela mesma, o projeto exi-
be diversos estilos musicais regi-
onais e é veiculado na Tv.

Com agenda dividida entre
‘shows’ e música a jovem ainda
faz entrevistas e quadros
externos.“A audiência na televi-
são é modesta, porém, na ‘inter-
net’ o canal do YouTube ostenta
mais de 1 milhão de visualizações.
Atualmente a morena cursa jor-
nalismo e pretende voar mais alto.

REBECA CAMARGO
Em alta na  Comunicação !

Coquetel do Grupo Audacity na Mansão Perdizes

O Grupo Audacity realizou
dia 10/02 o coquetel de impren-
sa do lançamento da transmis-
são do Campeonato Brasileiro
de Motocross 2022, à abertu-

ra do Campeonato, que será
nos dias 08, 09 e 10 de abril,
em Sorocaba- SP, e sobre a
estreia do Programa Duas Ro-
das, em parceria com a

TVWA, emissora brasileira de
TV por assinatura presente em
80% do território nacional.  Os
representantes do evento João
Caramez, Pedro, Francisco

Henrique Alves e Eduardo es-
clareceram aos jornalistas
como será a organização e seus
preparativos

Participantes: Elenco do
programa, Firmo Alves - presi-
dente da CBM (Confederação
Brasileira de Motociclismo);
Eny Brum - Produtora da Aber-
tura em Sorocaba  (sócia-pro-
prietária da Fórmula Sul Even-
tos); Jeff - Diretor de Imagem
(sócio-proprietário da Audaci-
ty Filmes);  Paulo Ottaran - Pre-
sidente da TVWA e Luiz Afif -
Diretor do programa e Coorde-
nador operacional da TVWA
(ex-Pânico na TV Band)

SAMBA DO CONGO
Sábado dia 12/02/2022
tem Cordão do Congo
Itinerante em comemora-
ção ao Centenário da
Semana de Arte Moder-
na de 22.  Concentração
as 15 Horas na sede do
Samba do Congo - Rua
Manoel de Souza Aze-
vedo, 48 - Morro Gran-
de.  Saída: às 16 horas
Dispersão: as 18 horas
na Casa de Cultura da
Brasilândia - Praça Bene-
dita Carvalheiro, s/n –
Brasilândia.  Itinerário:

Rua Manoel de Sousa Azevedo, 48; Rua Miguel Gonçalves dos Réis;
Rua Xavier da Silva Ferrão; Rua Alamoique; Rua Padre Juan Reinaldo
Catalan Caceres.

O grupo"Agora é 10"

Dom Ives Gandra da Silva
Martins é homenageado




