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 Neste sábado, tem Ação Social e Cultural na Brasilândia
Programem- se e participem, neste Sábado dia 19 de Março a partir das 09h00 da manhã tem Ação Social e Cultural com

vários atendimentos gratuitos para a Comunidade na Rua Puxinana altura do nº47 na Vila Rica-Brasilândia. Veja a programação.
1º)  Agência de Atendimento Móvel da Sabesp com cadastro de tarifa social entre outros serviços. 2º)  Através do Dr.Pedro tem
Atendimento com Psicólogo, Advogados e Assuntos do INSS. 3º)  Medição de pressão, Diabete, Hepatite e Teste de HIV. 4º)
Música, Atividades Cultural e Brinquedos Inflaveis para a garotada. 5º)  Ação Social com entrega de benefícios para famílias de
baixa renda através de senhas já distribuídas. 6º)  Exercício/Dança de Ritmos ao ar livre com Instrutor e Professor Biél e Recruta.
REALIZAÇÃO: Associação Moradores da Região - Henrique Deloste, Sociedade Amigos Penha Brasil e Joia, da Vila. Maio-
res informações Tel (11)997278502 .  APOIOS: Conseg Vila Amália/Cachoeirinha, Sport Models, Associação Beneficente
Unidos do Jardim Guarani e Jornal São Paulo de Fato e Jornal Norte Vivo (Henrique Deloste)
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Podemos Mulher reúne em
São Paulo lideranças

femininas de todo o país com
Sergio e Rosângela Moro

Uso de máscara deixa de ser obrigatório
em locais fechados, mas há exceções

O uso de máscara no Estado de São Paulo não é mais obrigatório. A decisão foi
comunicada pelo governador João Doria, que se diz “muito feliz” com a notícia.
O decreto que permite ficar sem máscara, mesmo em ambientes fechados, foi
assinado por Doria durante a tarde. “O avanço da vacinação e a queda nas interna-
ções e óbitos permitem esta medida”, justificou.  O governador, criticado por
parte da população durante a pandemia, por adotar o uso obrigatório de máscaras
e decretar quarentena, com fechamento do comércio, comemorou a decisão. “Mo-
mento tão esperado depois de dois anos desafiadores”.  No começo do mês, Do-
ria já havia acabado com a obrigatoriedade de uso de máscaras em ambientes
abertos. Apesar disso, nas ruas, muita gente seguiu usando as máscaras.

Metrô e ônibus continuarão
exigindo máscaras

 Pela primeira vez no Bra-
sil, mães de dependentes de
drogas se unem para reivin-
dicar Internação Involuntá-
ria nos hospitais de suas ci-
dades para dependentes, que
já colocam em risco suas
vidas e a de terceiros. São
mães de 12 Estados – São
Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Mato Grosso,
Bahia, Goiás, Rio Grande do
Sul, Paraná, Pará, Alagoas,
Ceará, Roraima e do Distri-
to Federal. Pág. 4

Somos a mudança que queremos ver no mundo
Olá, sou Aline Teixeira e é uma honra poder conversar com você aqui no jornal São Paulo de Fato. A equipe do jornal nos acolheu muito bem, e como veículo de

propagação de notícias da Grande São Paulo, temos certeza que será uma parceria muito boa que irá beneficiar o leitor, especialmente os moradores da zona norte e
adjacências, que buscam informação de qualidade que mostre o que acontece de bom em sua região, e que seja um porta-voz para buscar e trazer melhorias  necessárias
para todos. Para começar, gostaria de me apresentar: Pág. 5

Aline TeixeiraArtigo

“MÃES UNIDAS” para Internação Involuntária
de dependentes de drogas em risco
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Três alegrias!

Alguns jogadores de futebol
tentam ‘enganar por aqui’, não
conseguem e, através de empre-
sários que fazem a ficha do cabra
pros estrangeiros e aliados a co-
mentaristas esportivos ajudam
empurrar o enganador; este é con-
tratado por um time do exterior.
Fica alegre com as luvas recebi-
das, tira fotos, dão entrevistas via
televisão etc. Acontece que o ca-

Vicente Cavallari -   Consultoria e
Mentoria para  pequenas empresas - Criador do

método  “ponha mais dinheiro no bolso sem  quebrar
a empresa”  Contato (11) 9 9691 8825;

 instagram @vicentecavallari

Editorial

Empreendedorismo & Gestão

Tia Zulmira

Eu amanheço pensando em
ti, eu anoiteço pensando em ti,
eu não te esqueço, é dia e noite
pensando em ti.

Tem muita gente que asso-
cia inovação a comprar um
novo equipamento, mais mo-
derno, cheio de luzinhas piscan-
tes, ou adquirir um novo sof-
tware. Totalmente equivocado!

 Inovar tem mais a ver com
a sua forma de pensar. Pensar
diferente sobre alguma coisa
que já existe.  Para ilustrar, vou
contar um "causo" real.

 Desde o século 18, o café
era coado em sacos feitos de
pano de algodão ou linho ou,
simplesmente, o café não era
coado.  Quando coado, os sa-
bores do tecido eram transferi-
dos para o café e podiam ser
percebidos, facilmente, ao sa-
borear o cafezinho tornando-o
insuportável. Se o café não fosse
coado, era um pó só (ficou es-
quisito isso, né?).  Até que, em
1908, uma alemã chamada Me-
litta Bentz cansou de tomar café
amargo e cheio de pó.  Conven-
cida de que deveria existir uma
forma melhor de fazer café,
Bentz começou a olhar ao seu
redor, em busca de ideias. Ob-
servando o filho que fazia a li-
ção e usava o papel mata-bor-
rão para remover o excesso de
tinta que as canetas tinteiro da
época deixavam, teve um esta-
lo. Usar  mata-borrão que era
um papel grosso, absorvente e
descartável. Dito e feito: furou
uma panela velha com um pre-
go e forrou o fundo com o pa-
pel mata-borrão para coar o
café.  Estava inventado, assim,
o filtro de papel que usamos até
hoje. Ela inovou o modo de coar
o café.  Tomando esse exem-
plo, a lição que se aprende com
Melitta Bentz é que uma grande
inovação é construída a partir
de ideias já existentes,
ressigni?cadas por uma visão.
Tanto o coador como o mata-
borrão já existiam. O casamen-
to deles foi o que gerou a ino-
vação.  Com isso quero dizer
que é possível inovar em todas

Conselho

Um ‘trabalho diferente!’

bra não é nada daquilo que
os empresários empurram
nos gringos. Não tem afini-
dade com a bola e alguns são
presos e condenados por
atos ilícitos! Em pouco tem-
po é colocado em disponi-
bilidade e retorna ao Brasil.
Nova alegria!

Retornando, é contrata-
do por uma equipe brasilei-
ra. Acontece que o peque-
no futebol possuído, ficou
por lá! Logo curtirá a reser-
va e em seguida, enganará
num time do interior brasi-
leiro. Terceira e última ale-

gria! Após, carregar a cruz com
categoria e procurar nova profis-
são. Como jogador de futebol, não
conseguiu enganar! Terá três ale-
grias: foi contratado por um time
do exterior, não convenceu e re-
tornou sem deixar saudade!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e que votará na próxima elei-
ção num promessão qualquer!

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
apesar da chuva forte que cau-
sava enchente em alguns pon-
tos da cidade, vários clientes es-
tavam à espera do atendimento>
Uma comissão deu entrada e o
mais falante, tomou a
palavra:”Magnânima guru, vie-
mos ao abençoado terreiro para
encomendar um trabalho inusi-
tado: muitos trabalhos que acom-
panho são banais, porém o nos-
so trabalho é diferente: queremos
encomendar trabalho para que
acabe essa guerra entre Rússia e
Ucrânia que está enchendo o
saco! Ao ligar a tevê, o assunto
predomina e as notícias nos dão
conta de aumentos de fertilizan-

tes, petróleo, trigo e a bomba es-
toura no Brasil!” Para atender inu-
sitado pedido, foi escalado o ca-
boclo Tupã:”Zifios, ouvi seu pe-
dido sobre a tal guerra e passo a
responder: A Rússia sempre foi um
país arreliento, chato e a tal de
Ucrânia, nunca tinha ouvido falar
em sua existência! Como ilustres
desconhecidos, deixem que brigar
à vontade! Cuide de vocês que
tendo alguns desempregados,
estão na pior! Se cada um cuidas-
se de si, o mundo seria uma mara-
vilha! Os clientes saíram satisfei-
tos e prometeram se cuidar e dei-
xar que Rússos e Ucranianos se
entendam!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

Reportagens, Crítica,
Elogios,  Sugestões  e

Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

Com tantos descasos exis-
tentes no país, Presidente que
pouco se interessa pelos seus
eleitores, governador que não dá
explicações, prefeito e
subprefeitos desconhecidos por
muitos, deveriam ser alvos de
reportagens, tentando explicar o
‘trabalho’ aos eleitores, inclusi-
ve o descaso sobre irregularida-
des no asfalto em diversas ruas
da zona norte!

Nada disso acontece: os no-
ticiosos, tevê, rádio e imprensa
se ocupam com a guerra na
Ucrânia, um lugar desconheci-
do por muitos! Temos fatos na-
cionais que deveriam receber
comentários e atenção das auto-
ridades e isso não acontece!

Jogadores de futebol que fo-
ram tentar - ou enganar- a sorte
na Ucrânia quando a coisa aper-
tou, o Presidente da República
enviou avião para retorná-los.
Enquanto isso, caso algum tra-
balhador necessitar de uma via-
gem terrestre ou aérea gratuita

Tia Alzira
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 O Imposto sobre transmis-
são causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos - in-
cide sobre os inventários e do-
ações e é necessário fazer uma
Declaração de ITCMD, cujo
preenchimento pode ser reali-
zado através dos links da Se-
cretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo. Referido tributo
é regido pela Lei nº 10.705/00 e
suas alterações, regulamentada
pelo Decreto 46.655/02 que ins-
tituiu o Regulamento do ITCMD
(RITCMD) fonte - Fazenda e
Planejamento. Entenda assim,
que temos que preencher o for-
mulário da declaração de
ITCMD e aí quem vai calcular
o Imposto é a Secretária da
Fazenda, e como ela calcula?
Ela calcula sobre um valor de
referência que ela entende ser
o valor de mercado e cobra 4%
(quatro por cento). Por que en-
trar na justiça então? A Lei Es-
tadual 10.705/00 diz que a base
de cálculo do ITCMD, no caso
de transmissão de bens imóveis,
deve ser o valor venal, isto é,
aquele usado como base para o
IPTU (para imóveis urbanos
(para imóveis rural)  o ITR. No
entanto, o decreto estadual
55.002/09 determina que a base
de cálculo do ITCMD para imó-
veis urbanos é o valor de refe-
rência para fins de ITBI, fazen-
do uso de dados da Prefeitura
do Município de São Paulo, que
adotou um novo valor por De-
creto Municipal, e para os imó-
veis rural o valor definido pelo
IEA - Instituto de Economia
Agrícola. Tais casos tem eleva-
do até 80% (oitenta por cento)
a cobrança do Imposto, e a sai-
da é ir para a  justiça. O Tribu-
nal de Justiça de São Paulo tem
decidido que a base de cálculo
para cobrança do ITCMD é o
valor venal previsto na Lei nº
10.705/00. Assim é possível pa-
gar menos antes do seu reco-
lhimento? Sim, consulte os nos-
sos serviços que orientamos
que há uma medida judicial para
que a Justiça determine que a
Secretaria da Fazenda do Es-

Como pagar valor menor do ITCMD ou
ereceber o valor que pagou mais!

Direito Ari Pereira

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

E-mail: pereiraari2917@gmail.com
 Tel. cel. (011) 95116-4243.

PENSAMENTO:
AMOR, HARMONIA,

VERDADE E JUSTIÇA.

Ao inovar, pense no
cliente e não em TI

Vicente Cavallari

tado de São Paulo, cobre so-
bre o valor venal que represen-
ta uma diferença grande. Por
exemplo: um imóvel que tem
uma valor venal no Carnê do
IPTU de R$ 300.000,00 cal-
cula-se 4% (quatro po cento)
o ITCMD é de R$ 12.000,00
(doze mil reais), mas, o valor
de referência ela diz que é R$
500.000,00 (quinhentos mil re-
ais) calculando 4% (quatro por
cento) o ITCMD vai para R$
20.000,00 (vinte mil reais) di-
ferença de R$ 8.000,00 (oito
mil reais). Por outro lado, e
quem já pagou nos últimos 5
(cinco) anos esse Imposto.
Também nos procure, que ire-
mos ingressar na Justiça com
pedido para que devolva essa
diferença e a decisão é  certa
e favorável, embora em Direi-
to não deve promete, mas, nes-
se caso como já dissemos aci-
ma, o Poder Judiciário tem de-
cidido unanimente que as co-
branças da Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo
são ilegais. Não perca o seu
direito, não deixe o tempo pas-
sar para reclamar. Se souber
quem está nessas  situações,
indique os nossos serviços que
iremos esclarecer e indicar o
caminho a ser seguido. Aler-
tamos ainda que esse imposto
está sendo aumentado, e o Pro-
jeto de Lei nº 250/2020 já está
tramitando na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São
Paulo, e nele a Secretária da
Fazenda irá insistir em utiizar-
se de um valor de referência o
que vale dizer que só o Poder
Judiciário para resolver e evi-
tar que cobrem o imposto a
mais. Os motivos alegados nes-
se Projeto de Lei é por caso
da Pandemia, só o Governo
tem sofrido, ele só quer gastar
e não diminuir as suas despe-
sas. O povo é que sofre com
os desmandos dos nossos diri-
gentes.

as áreas de qualquer
empresa e de qual-
quer segmentos de
negócios: fábrica,
comércio ou presta-
ção de serviços. Tan-
to faz a empresa ser
privada, pública ou
do terceiro setor.
Acontece que exis-
tem alguns mitos
com relação à inova-

ção:   de que é preciso um gran-
de investimento para inovar; de
que só as grandes empresas
podem promover a inovação
tanto no ambiente interno como
externo; de que é necessário
muito conhecimento  inovar
leva muito tempo de pesquisa,
etc

 Nada disso é verdade. Sabe
onde está o "furo da bala"?

 Está no entendimento do
que vem a ser inovar.

 Vou repetir: inovar é, sim-
plesmente, pensar diferente so-
bre uma mesma coisa; buscar
novas formas de olhar aquilo
que já existe, e fazer a mesma
coisa de forma diferente.  Uma
boa ferramenta para você im-
plantar qualquer inovação no
seu negócio é usar os círculos
dourados:   comece pelo POR-
QUÊ você deve fazer aquilo [é
o que dá sentido ao que você
está inovando]; em seguida,
passe para o COMO vai fazer
[de que forma sua inovação vai
impactar - esse é o caminho]
e, por último, O QUE você vai
fazer [qual a sua nova entrega].
Eu tenho ajudado muitas empre-
sas, de diferentes setores e por-
tes, a inovar em seus negóci-
os, saindo do lugar comum e
super performando de forma
distintiva.  Ao inovar, você em-
presário, vai proporcionar uma
experiência extraordinária ao
seu cliente e, ainda, reduzir cus-
tos, evitar desperdício e melho-
rar a sua imagem no mercado.
Se quiser saber como sua em-
presa pode inovar, fale comi-
go.  Evite fazer como a maioria
das empresas que continua fa-
zendo as mesmas coisas, da
mesma forma e, portanto, atin-
gindo os mesmos resultados.
Seja "espetaculoso" aos olhos
do seu cliente. Mude o seu
mapa mental, saia da caixinha
e quebre velhos e ultrapassados
paradigmas.   Quer saber mais?
Me procure no PV, vamos con-
versar. É transformador.

 Ensinamento da semana: Se
você quer mesmo inovar, co-
mece por você.

para visitar um parente em qual-
quer cidade da federação, não
consegue! Dois pesos e duas
medidas!

Os noticiosos informam que
a guerra entre Rússia e Ucrânia
vai acelerar a já acelerada infla-
ção brasileira. Eles se desenten-
dem por lá e nós pagamos o pato!
Incrível!

A câmara de vereadores da
capital paulista é composta de 55
vereadores. Para os eleitores por-
tadores de ‘massa cinzenta’ são
desconhecidos! Não se ouve ne-
nhuma ação benemérita em favor
da população, através desses
(sic) defensores  do povão!...E al-
guns pretendem se candidatar à
reeleição! Chumbo neles! Quer
moleza? Durma no colo da vovó!

Crônica Professor Clovis Pereira

 O futebol
profissional
brasileiro sem-
pre foi coloca-
do perante
aos demais
países como
detentor de tí-
tulos, bons jo-
gadores, téc-
nicos entendi-
dos da arte de
escalar, expor-
tador de joga-
dores, campeão do mundo etc. No
momento houve uma ‘degringo-
lada:’ Alguns times brasileiros
ainda jogando no exterior, conse-
guem sucesso-exemplo o Palmei-
ras -  mas quando exporta algum
craque para o velho mundo, o ca-
bra não corresponde, logo está
de volta e se ‘arruma por aqui’.
Alguns esqueceram o pequeno

Nosso futebol profissional!

futebol que tinha e por onde pas-
sou e não deixou saudade.

Tivemos craques que foram
tentar a sorte na Ucrânia: aconte-
ceu a guerra, o bicho pegou e vol-
taram!  Tiveram facilidade para ir
e dificuldade para voltar, devido a
guerra e falta de condução etc.

Talvez por aqui consigam um bom
contrato e esqueçam a aventura de
deixar o país, atrás de ilusões!

O destaque nesta foto é para mais um atendimento a População da Brasilândia no trabalho social realizado pela Associação
AMJFA através de Henrique Deloste e equipe, centenas de pessoas compareceram em reunião convocada para divulgar mais
uma ação Social e Cultura que será realizada no dia 19/10 na Rua Puxinana.  Devido ao espaço, facil acesso e ponto de
referência as reuniões, Ações Social e Cultural passaram a ser realizadas na Puxinanã onde inclusive acontece os ensaios da
Escola de Samba Joia da Vila.  O acesso dos moradores de vários bairros no entorno e divisa da Vila Nova Cachoeirinha.

Trabalho social em prol da
comunidade na Vila Brasilândia
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A Vida e as Histórias de João Caramez!

 À noite do dia 14/03/22, foi
especialíssima, com cerimônia
realizada nas dependências do
Sindicato dos Padeiros de São
Paulo, situado à rua Major Di-
ogo, 126 - bairro da Bela Vis-
ta - São Paulo, gentilmente
cedido pelo presidente da en-
tidade Chiquinho Pereira.

O evento contou com pre-
sença de autoridades de des-
taque do cenário político naci-
onal como: os ex-governado-
res Geraldo Alckmin e Már-
cio França, Vereador Elizeu
Gabriel, ex-senador e ex-mi-
nistro da Justiça e das Rela-
ções Exteriores Aloizio Nunes
Ferreira e ex-vereador Mario
Covas Neto entre outros,
abordaram o momento políti-
co mundial, dando ênfase as
dificuldades domésticas, pro-
pondo ideias para solucioná-

Evento Brás Pereira

  Caso seu vizinho brigue todas noites com a mulher, resolva a parada! No
auge da discussão, atire pela janela um’trezoitão’ municiado e aguarde os
pipocos! Fim das brigas!

 Vá rezando e tenha fé, amigo ariano! Não se iluda com promessas de
políticos. Caso peçam seu voto, mande-os praquele lugar!

 Seja um cabra resignado! Depois de sambar no carnaval passado, driblan-
do a covid-19 e não ‘embarcou pro outro mundo’, faça outra loucura: torça pro
coringão!

 Deixe de se preocupar com a vida alheia! A sua vida está  ‘no osso’;
cuidela! Vida dos outros e da competência dos outros! O nome diz tudo!

 O caminho profissional para ser levado a sério, é difícil. Tentações sobre
propinas, pululam em todos os setores de uma firma. Na política predomina.
Confira!

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

 A paz e o sossego são mercadorias que não se adquire em supermercado!
Será conseguida devolvendo a sogra para sua origem e trazendo na garupa uma
loira novinha!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Não durma com os olhos dos outros! Fique atento contra a turminha
brava do PIX que rouba até pensamento! Desfilando com carro do ano e cartão
de crédito, será isca fácil pra turminha brava!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Aproveite a ‘saidinha’ da quaresma que as autoridades irão decretar e

volte às origens! Alugue um fuzil e faça assaltos. Caso seja preso - o que é
difícil-, com a grana arrecadada contrate um advogado e bola pra frente!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 ‘Quem tem dinheiro, não precisa ter razão! O dinheiro cobre tudo’. Mas

não se iluda: trabalhando no 30º andar de um prédio, acontecendo um incên-
dio, dinheiro não vai resolver! Pense nisso!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Cuidado com novas amizades e conquistas amorosas! Numa dessas,

cairá do burro! Será enquadrado e ficará no cativeiro, refém da ‘turminha
brava’ e às vezes, poderá visitar são Pedro antes do combinado!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Viagens programadas e sucesso nos estudos! São os prognósticos para os

nascidos sobre o signo de aquário. Aproveite a maré de sorte e realize seus sonhos!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Enfrentando maré negativa, faça visita ao terreiro da vovó Candinha. En-

comende um trabalho à base de galinha preta legítima; nada de galinha branca
pintada de preto. Sua fase negativa puxará o carro! Aviso: pague com cartão de
débito!

Horóscopo Kaidakama

las. Porém o ponto alto do en-
contro foi o lançamento do li-
vro "A vida e as histórias de
João Caramez" redigido por
Ana Lucia Lopes, pesquisado-

Curiosidade

ADIR
 VERGILIO
ESPECIALISTA  EM

TRÂNSITO
WHATSAPP - (11)

9.9958-4775

Refrexão Ibrahim Issa Abduch

nar mais eficiente e
segura a operação na
via. Podem ser dispo-
sitivos delimitadores,
de canalização, sinali-
zação de alerta, altera-
ções nas característi-
cas do pavimento, de
proteção contínua, de
uso temporário e pai-
néis eletrônicos. A si-
nalização semafórica
(luminosos) é um sub-

sistema da sinalização viária,
que se compõe de luzes acio-
nadas alternada ou intermiten-
temente através de sistema ele-
tro/eletrônico, cuja função é
controlar os deslocamentos e
efetuar o controle de trânsito
num cruzamento ou seção de
via através de indicações lumi-
nosas, alterando o direito de
passagem dos vários fluxos de
veículos e/ou pedestres. A si-
nalização semafórica se divide
em dois grupos: de regulamen-
tação e de advertência. As suas
características, formatos, di-
mensões e cores estão especi-
ficados no Anexo II do CTB.
Os sinais sonoros são sons
convencionais, emitidos exclu-
sivamente pelos agentes da au-
toridade de trânsito nas vias,
buscando orientar ou indicar o
direito de passagem dos veícu-
los ou pedestres, sobrepondo-
se ou complementando a sina-
lização existente no local ou na
norma estabelecida no CTB. Os
tipos, significação e emprego
dos sinais sonoros estão espe-
cificados no Anexo II do CTB.

A Sinalização

Adir Vergilio

  EVA A MULHER SUBJUGADA?

Automobilismo

 Há trinta e um
anos atrás desde o
último Título Mundi-
al de Ayrton Senna,
provavelmente assim
como os italianos em
1953, com Alberto
Ascari, em virtude do
último italiano Cam-
peão. Nem a mais pessimista
previsão poderia imaginar o
cenário atual, sem sequer um
brasileiro, alinhado no grid de
largada, e muito menos tan-
to tempo sem um Piloto
Campeão brasileiro. No país
do futebol, e dos campões da
Formula 1, que entre os anos
de 1972 e 1991, com Emer-
son Fittipaldi, Nelson Piquet
e Ayrton Senna, venceu 8 Tí-
tulos Mundiais. Tudo parecia
ser fácil, e sem patrocinado-
res brasileiros nas equipes de
ponta, excetuando alguns
pessoais nos macacões dos
pilotos. Até os anos noventa
com cerca de três, quatro mi-
lhões de dólares, era possí-
vel garantir, um lugar em uma
equipe pequena, até média
dependendo do interesse dos
Team Managers, e do talento
do candidato. Estes, como
Rubens Barrichello e Chris-

Formula 1, a alegria da
possibilidade da volta de

um brasileiro e a realidade
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Claudir Pereira

Nicolau Helito Filho, Conselheiro Diretor da Distrital Lapa da Associação
Comercial de São Paulo, João Caramez, o homenageado e Adir Vergilio,

colunista do Jornal São Paulo de Fato.

ra e autora do conteúdo grá-
fico e imagens nele ilustrados.

O livro conta a trajetória
de um cidadão íntegro social-
mente falando,.com viés polí-

tico expressivo, como prefeito
de Itapevi, eleito em 1992 e de-
putado estadual por São Pau-
lo em dois mandatos.

João Caramez, dedica este
livro a Mário Covas, devotan-
do-o como seu grande incen-
tivador. O prefácio da obra li-
terária foi escrita e assinada
pelo médico e ex-governador
Geraldo Alckmin.

João Caramez, com a pre-
sença e apoio da mais sólida e
importante instituição humana,
a família, estiveram à seu lado,
esposa, filhos, noras, netos e
centenas de amigos, para pres-
tigiarem, nesta que acredita-
mos ter sido das mais impor-
tantes de sua vida, parabéns
João Caramez!

Após todas homenagens,
culminou com delicioso e far-
to coquetel aos presente.

A jornalista Ana Lucia Lopes, autora do livro, a família do João Caramez, Geraldo Alckmin, Chiquinho Pereira e Márcio França.

 A Sinalização horizontal é
um subsistema da sinalização
viária que utiliza linhas, mar-
cações, símbolos e legendas,
pintados ou opostos sobre o
pavimento da via, cujos pa-
drões, dimensões, caracterís-
ticas e cores estão especifica-
dos no Anexo do CTB. Tem
como função organizar o flu-
xo de veículos e pedestres;
controlar e orientar os deslo-
camentos em situações com
problemas de geometria, topo-
grafia ou frente a obstáculos;
complementar os sinais verti-
cais de regulamentação, adver-
tência ou indicação. A sinali-
zação horizontal é classifica-
da em marcas longitudinais,
marcas transversais, marcas
de canalização, marcas de de-
limitação e controle de estaci-
onamento e/ou parada e ins-
crições no pavimento. Os dis-
positivos e sinalização auxilia-
res são aqueles constituídos de
materiais de composições, for-
mas, cores e refletividade di-
versos, aplicados em obstácu-
los, no pavimento da via ou
adjacente a ela, tendo como
função básica incrementar a
visibilidade da sinalização ou
de obstáculos à circulação,
alertando os condutores quan-
to às situações de perigo po-
tencial ou às que requeiram
maior atenção, de forma a tor-

tian Fittipaldi, candi-
datos continuar a tra-
dição dos brasileiros
na categoria máxima
do automobilismo
esportivo mundial.
Na década de no-
venta, os custos das
equipes, cresceram

exponencialmente, o
patrocínio, levado pelo
piloto passou a ser uma
parte do orçamento das
equipes pequenas. Es-
tas que revelavam
grandes engenheiros,
como Adrian Newey,
deu seus primeiros pas-

sos como estagiário na brasi-
leira Fittipaldi Automotive, e
grandes pilotos, como James
Hunt na inglesa Hescket, Nel-
son Piquet, com a Ensign e
B.S. Fabrications, Keke Ros-
berg, na Theod ore, Ayrton
Senna, com Toleman. Agora,
pilotos com muito dinheiro,
cerca de vinte milhões de dó-
lares. Impossível um piloto
conseguir tanto dinheiro ape-
nas apoio da família. Os pa-
trocinadores se tornaram es-
senciais, por isto, necessário
no Brasil, mudar a mentalida-
de de suas lideranças empre-
sariais, para não ficar apenas
com a possibilidade de pilotar
um Formula 1, como no caso
do Piero Fittipaldi na ameri-
cana Haas, substituído pelo
dinamarquês Kevin Magnus-
sen, pelos motivos descritos
acima. Claudir Pereira,
clauddir@gmail.com

Se depender da religião
hebraica (Torá) ou do Ve-
lho Testamento (Bíblia) o
sistema machista estaria
predominando até os dias
de hoje, são poucas as mu-
lheres mencionadas na tra-
dição judaica. Temos Sara,
Miriã; Raabe, Debora,
Rute, Ana, Ester, Maria,
Priscila entre outras pou-

cas mencionadas na saga hebraica. Ainda hoje, na igreja Católica, cuja for-
mação é judaico-cristã, o machismo é predominante, pois não se vê a
ordenação de mulheres para o sacerdócio. Só recentemente a mulher conse-
guiu ver seu papel aceito pela sociedade e ainda assim com muita luta. A
jornalista Marina Colasanti escreveu a trajetória da emancipação feminina
fornecendo algumas datas para nosso estudo. Vejamos: em 1781 Olympe
de Gouges redigiu uma “declaração dos direitos da mulher como cidadã” e
por causa disto foi guilhotinada em 1793; Florence Tristan, em 1838,
publicou um livro chamado “A peregrinação de um pária” onde relatava
suas experiências de mulher separada do marido naquela época e outro em
1840 (Os passeios de Londres) criticando o sistema social londrino afir-
mando que “a mulher é o proletário do proletário. O homem mais oprimido
quer oprimir outro ser”. Em 1848 tivemos a fundação do movimento da
emancipação feminina nos Estados Unidos e somente em 1906 elas foram
incluídas pela primeira vez entre os eleitores na Europa, isso na Finlândia.
Simone de Beauvoir (esta escritora francesa, companheiro de Paul Sartre
(filosofo) utilizou afirmações violentas para expor suas ideias. Vale a pena
ler), em 1949 escreveu o livro “O segundo sexo” que se tornou um marco
para o movimento feminista; em 1963, Betty Friedan publica “A mística
feminina” transformando-se numa das mais polemicas lideres feministas
da atualidade.    Apesar da mulher ser cantada em prosa e verso, principal-
mente na condição de mãe, somente neste status ela era considerada santa
porque o amor de mãe a torna transcendental. Fora disso era considerada a
“perdição dos homens” conforme alguns conceitos que relacionamos para
nosso conhecimento. Veja: “Existe o princípio bom que criou a ordem, a
luz e o homem e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher”
(Pitágoras); “A mulher é o mais temível dos males” (Eurípides); “As mu-
lheres são o pior mal que Deus criou. Apesar de parecerem uteis, as vezes
transformam-se num desastre para seus donos” (Simônides de Amorgos);
“A mulher é uma besta insegura e instável” (Santo Agostinho); “Entre
todos os animais selvagens, não há nenhum mais daninho que a mulher”
(São Cristóvão); “Uma mulher não devia governar-se por si mesma (Lei de
Manu); “Na mulher não se deve confiar” (Proverbio chinês); “Em cada dez
mulheres existe apenas uma alma” (Ditado russo); “A mulher tem os pés
pequenos para ficarem mais próximas do tanque e do fogão” e , “Jesus
apareceu primeiro para uma mulher para a noticia se espalhar mais rapida-
mente” são ditados, entre outros, falados no Brasil pelo palavrório popu-
lar. Fiquemos apenas com estas e continuemos.

  (Conforme Genesis 3:20 foi Adão
quem deu o nome à Eva)

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br
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Podemos Mulher reúne em São Paulo lideranças
femininas de todo o país com Sergio e Rosângela Moro

Política Cassius Clay

Q ueremos que este
encontro seja mais
um marco das inici
ativas de todas as

mulheres que estão engajadas
no Podemos”. A fala é da pre-
sidente nacional do Podemos
Mulher, Márcia Pinheiro, que
reuniu ontem em São Paulo
cerca de 800 pessoas em even-
to com as presenças do pré-
candidato a presidente da Re-
pública, Sergio Moro e sua es-
posa, Rosangela Moro, da pre-
sidente nacional e deputada
federal, Renata Abreu, e da
presidente estadual Mulher SP,
Alessandra Algarin.  Para
Márcia, o Brasil passa por uma
crise nunca vista: uma crise de
valores, que precisam ser res-
gatados para que uma nova di-
reção seja apontada. “E essa
responsabilidade está em nos-
sas mãos, mulheres como nós,
que todos os dias da nossa vida
enfrentamos e rompemos bar-
reiras, em todas as áreas da so-
ciedade”, disse a presidente
nacional do Podemos Mulher.

Presente ao evento, Rosangela
Moro disse que a força das
mulheres é a razão que as une.
“Força que a sociedade nos
exige, mas, ao mesmo tempo,
não nos reconhece como
iguais”.  Emocionada, a depu-
tada federal Renata Abreu re-
conheceu o empenho das mu-
lheres de todo o País e fez um
breve relato da trajetória polí-
tica do Podemos, que iniciou
a construção de um partido do
zero e hoje é a terceira maior
bancada no Senado.  “A gen-
te sabe o que foi chegar até
aqui. Vocês me dão uma for-
ça enorme para ir adiante,
com pessoas que eu acredito”,
disse a presidente nacional do
Podemos.

 Renata homenageou as li-
deranças femininas, em nome
da Márcia, que tem se desdo-
brado para levar a mensagem
do Podemos a todo Brasil, en-
quanto Alessandra faz esse
trabalho no Estado de São Pau-
lo.  “Tenho de parabenizar vo-
cês pela coragem neste mo-

gar até aqui. Vocês me dão
uma força enorme para ir adi-
ante, com pessoas que eu
acredito”, disse a presidente
nacional do Podemos.  Renata
homenageou as lideranças fe-
mininas, em nome da Márcia,
que tem se desdobrado para
levar a mensagem do Podemos
a todo Brasil, enquanto Alessan-
dra faz esse trabalho no Esta-
do de São Paulo.  “Tenho de
parabenizar vocês pela cora-
gem neste momento em que o
Brasil tanto precisa”. Renata
também reforçou a importân-
cia do trabalho de Rosângela
com as APAEs e na defesa de
crianças com doenças raras.

mento em que o Brasil tanto
precisa”. Renata também re-
forçou a importância do tra-
balho de Rosângela com as
APAEs e na defesa de crian-
ças com doenças raras.

Queremos que este encon-

tro seja mais um marco das ini-
ciativas de todas as mulheres
que estão engajadas no Pode-
mos”. A fala é da presidente
nacional do Podemos Mulher,
Márcia Pinheiro, que reuniu
ontem em São Paulo cerca de

800 pessoas em evento com
as presenças do pré-candida-
to a presidente da República,
Sergio Moro e sua esposa, Ro-
sangela Moro, da presidente
nacional e deputada federal,
Renata Abreu, e da presiden-
te estadual Mulher SP, Ales-
sandra Algarin.  Para Márcia,
o Brasil passa por uma crise
nunca vista: uma crise de va-
lores, que precisam ser resga-
tados para que uma nova di-
reção seja apontada. “E essa
responsabilidade está em nos-
sas mãos, mulheres como nós,
que todos os dias da nossa vida
enfrentamos e rompemos bar-
reiras, em todas as áreas da
sociedade”, disse a presiden-
te nacional do Podemos Mu-
lher.  Presente ao evento, Ro-
sangela Moro disse que a
força das mulheres é a
razão que as une. “Força
que a sociedade nos exi-
ge, mas, ao mesmo tem-
po, não nos reconhece
como iguais”.  Emociona-
da, a deputada federal
Renata Abreu reconhe-
ceu o empenho das mu-
lheres de todo o País e fez
um breve relato da traje-
tória política do Podemos,
que iniciou a construção
de um partido do zero e
hoje é a terceira maior
bancada no Senado.  “A
gente sabe o que foi che-

  Rosangela, Moro, Renata Abreu, Marcia Pinheiro e Alessandra Algarin



“MÃES UNIDAS” para Internação Involuntária
de dependentes de drogas em risco

 Pela primeira vez no Bra-
sil, mães de dependentes de
drogas se unem para reivindi-
car Internação Involuntária
nos hospitais de suas cidades
para dependentes, que já co-
locam em risco suas vidas e a
de terceiros. São mães de 12
Estados – São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso, Bahia, Goiás, Rio
Grande do Sul, Paraná, Pará,
Alagoas, Ceará, Roraima e do
Distrito Federal. Elas partici-
param do Movimento “MÃES
UNIDAS”, criado no início do
mês por Roberto e Renata
Brunelli, da FEBRACI, e que
já tem o apoio do Governo
Federal, de duas grandes enti-
dades de famílias no país e de
veículos de comunicação, apoi-
am o “MÃES UNIDAS”:

- O Vice-Presidente da
Federação de Amor-Exigente,
Miguel Tortorelli, Federação
que orienta e assiste um mi-
lhão e 200 mil famílias de de-
pendentes, por ano, no país; -
A Pastoral da Sobriedade; - O
Secretário Nacional de Cuida-
dos e Prevenção às Drogas,
do Ministério da Cidadania,
Psiquiatria Quirino Cordeiro
Junior; - A Secretária Nacio-
nal da Família, Dra. Ângela
Granda, do Ministério da Mu-
lher e dos Direitos Humanos;

- Eu apoio como Editoria do
Diário Antidrogas e também
Editoria “Metrópole em Foco
contra as Drogas”, da Rádio
Trianon AM – Roberto e Re-
nata Brunelli são da FEBRA-
CI – Federação Brasileira das
Clínicas Especializadas em
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Miguel Tortorelli

Dependência Química. Rober-
to criou a FEBRACI em 2013,
em Santa Rosa do Viterbo, ci-
dade paulista a 298 quilômetros
da capital e Renata é a Presi-
dente.  No “MÃES UNI-
DAS”, Roberto e Renata de-
fendem que Prefeitos cum-
pram a Lei Federal 13.840/
2019, que determina em seu
artigo 23-A:  “II - Internação
involuntária: aquela que se dá,
sem o consentimento do depen-
dente, a pedido de familiar ou
do responsável legal ou, na ab-
soluta falta deste, de servidor
público da área de saúde, da
assistência social ou dos órgãos
públicos integrantes do Sisnad,
com exceção de servidores da
área de segurança pública, que
constate a existência de moti-
vos que justifiquem a medida.
Internação que deverá ser obri-
gatoriamente autorizada por
médico devidamente registra-
do no Conselho Regional de
Medicina - CRM do Estado

onde se localize o estabeleci-
mento no qual se dará a inter-
nação.” "A internação involun-
tária salva vidas", afirma a se-
nhora Maria Elisa Oliveira,
mãe do Rio Grande do Sul, que
está com filho internado e par-
ticipa do movimento "MÃES
UNIDAS".   “A internação in-
voluntária é importante justa-
mente porque o adicto, quan-
do está em uso, não aceita ne-
nhum tratamento ou ajuda e é
justamente esse o momento
que mais precisa. Graças à In-
ternação involuntária é possí-
vel iniciar o tratamento de re-
abilitação e, muitas vezes, sal-
var a vida do adicto que vive
às margens da sociedade, cor-
rendo todo risco”.  Mãe de De-
pendente de Droga sua parti-
cipação é muito importante
para garantir o melhor trata-
mento para esta doença ainda
sem vagas para tratamento no
país.  Participe pelo whatsapp
16 99160-9798 Por. Izilda Alves

 Aí por volta de 1972, Fer-
nando Lona, eu e o Evaldo
Gouvêa, resolvemos encarar
o projeto de escrever e pro-
duzir uma missa leiga, um pro-
jeto político contra a ditadura.
O palco seriam fábricas, es-
paços públicos, igrejas, em
São Paulo e no Brasil, e a mis-
sa teria o apoio explícito do
cardeal Paulo Evaristo Arns.
Seria a nossa forma de denun-
ciar o regime militar, a repres-
são, a tortura, com apoio, cla-
ro, de boa parte da mídia.  Nos
fins de semana, ficávamos
escrevendo, discutindo e ou-
vindo missas, de Bach, Bee-
thoven, Mozart e dos brasilei-
ros, José Mauricio Nunes Gar-
cia e Elias Lobo.  Uma certa
noite a Germaine entrou na
sala e me perguntou, “você
está se convertendo?”. Não,
eu não estava, garanti a ela
que eu continuava judeu, mar-
xista, ateu – como continuo até
hoje. Mas enxergava na mis-
sa um espaço para a ação
subversiva.  Sem contar que,
ontem como hoje, aprecio
muito as missas. Outro dia
curtimos, no almoço via Cul-
turafm,  o Réquiem, de Mo-
zart. Lá atrás,  na companhia
do Simon, marido da cunhada
Fella, a gente ia muitas vezes,
aos domingos, assistir as ma-
ravilhosas missas das igrejas
parisienses. Grandes concer-
tos, e de graça!

 Voltando à nossa missa:
quando já estávamos chegan-
do ao Agnus Dei, recebemos

HBV
A nossa Missa Leiga

um banho de água fria: A Mis-
sa Leiga do Chico de Assis
estava pronta. E, diferente do
nosso projeto, com um senhor
elenco, entre eles o Sergio Brit-
to, Denise Stocklos, Silvia He-
ller, Dulcilene de Moraes, Nor-
ma Sueli, Mirna Gozick, Ada
Chaseliov e Oswaldo Mendes.
Direção do Ademar Guerra e
a música por conta do Cláudio
Petraglia.

 O palco, a fábrica da Lac-
ta.  O público, incentivado pelo
texto e pela encenação, come-
çou a gritar abaixo o governo.
A partir daí o governo estadu-
al e a censura agiram por mei-
os indiretos, atrapalharam mas
o Cardeal Arns saiu em defe-
sa da peça e do grupo. Foi um
sucesso e, até onde seu sei,
correu o Brasil para desespe-
ro dos gorilas.  Enfim, nosso

projeto, meu, do Evaldo e do
Lona, foi definitivamente en-
gavetado.  Mas sobrou a mi-
nha amizade com Fernando
Lona. Além de compositor e
intérprete, ele teve marcante
atuação como ator e como di-
retor teatral, produzindo diver-
sas trilhas sonoras para espe-
táculos e temas de novelas.
Fernando Lona despontou no
cenário da MPB, no festival de
1966, obtendo a primeira clas-
sificação com a composição
Porta Estandarte, em parceria
com Geraldo Vandré. Foi au-
tor de trilhas sonoras de inú-
meras peças teatrais, como O
Desembestado, de Ariovaldo
Matos, e Arena Canta Zumbi,
de Gianfrancesco Guarnieri.
Morreu num acidente automo-
bilístico em 5 de julho de 1977.
Literalmente, um desastre.

HENRIQUE VELTMAN é jornalista
 E-mail: hbveltman@gmail.com

Olá, sou Aline Teixeira e
é uma honra poder conversar
com você aqui no jornal São
Paulo de Fato. A equipe do
jornal nos acolheu muito bem,
e como veículo de propaga-
ção de notícias da Grande São
Paulo, temos certeza que será
uma parceria muito boa que
irá beneficiar o leitor, especi-
almente os moradores da
zona norte e adjacências, que
buscam informação de quali-
dade que mostre o que acon-
tece de bom em sua região, e
que seja um porta-voz para
buscar e trazer melhorias
necessárias para todos. Para
começar, gostaria de me apre-
sentar: Sou Aline Teixeira, te-
nho 36 anos, e desde peque-
na sempre fui aquela menina
que gostava de resolver os
problemas das pessoas. Eu
era a líder na minha turma e
sempre buscava o diálogo
entre os alunos e a direção da
escola para a resolução dos
conflitos.  Eu tive de amadu-
recer rápido, pois engravidei
aos 16 anos. No início foi um
choque para todos nós, mas
a Thalita é uma luz que veio

Somos a mudança que queremos ver no mundo
para iluminar minha vida
e mostrar que era pre-
ciso eu ter muito mais
determinação e cora-
gem para seguir em fren-
te, enfrentar os desafi-
os e ser um exemplo de
ser humano para minha
filha. Eu sempre tive o
apoio da minha família.
Acredito que sem eles
eu não chegaria aqui.
Meu pai Ricardo Teixei-
ra, minha mãe Cristina
e meus irmãos, Carol e
Pablo e minha sobrinha
linda Marina, são a mi-
nha base. Eu gostaria
que todas as pessoas ti-
vessem a oportunidade
de ter esse companhei-
rismo e respeito que
nossa família tem um

pelo outro. Infelizmente, o
mundo não é assim. Por este
motivo, por acreditar que to-
dos merecem uma vida mais
justa percebi que eu precisa-
va fazer alguma coisa. Eu te-
nho uma frase que uso sem-
pre: ‘’somos a mudança que
queremos ver no mundo’’,  que
sempre foi dita pelo líder espi-
ritual indiano e grande pacifis-
ta, Mahatma Gandhi. Assim,
arregacei as mangas e come-
cei a conversar com mais pes-
soas, aumentar minha rede de
amigos, fazer contatos, unir

objetivos em comum: transfor-
mar o dia a dia de cada um
que vive em São Paulo, no
Estado e até no país!

Se eu quero ver algo dife-
rente do que está aí, tenho que
ser essa mudança. Nunca fui
de ficar parada esperando as
coisas acontecerem.  Não será
agora que vou ignorar os maus
tratos aos animais; a violência
contra a mulher; a destruição
do nosso meio ambiente; o pre-
conceito contra as pessoas
mais humildes; ou vou deixar
de ouvir e entender o proble-
ma das pessoas e buscar uma
solução.  Toda semana vou es-
crever sobre um assunto aqui
e sua opinião é muito impor-
tante para transformar essa
coluna em um grande bate
papo para que, juntos, a gente
possa promover as mudanças
que queremos ver no mundo.

Visite nosso site:
www.saopaulodefato.com

Artigo Aline Teixeira

Acesse o link do Aplicativo
Basta em seu celular:
https://app.vc/appbasta.

Se você puder, dá uma passadinha lá no
Facebook e no Instagram. No nosso site também.

Facebook: /alineteixeira.oficial
Instagram: @alineteixeira.oficial

Twitter: @alineteixeirasp

Site: www.alineteixeirasp.com.br

Curta as redes e aproveita para escrever
 o que achou do artigo lá.

Vamos juntos nessa caminhada!
Repetindo a frase que meu pai sempre fala:

Um beijo no seu coração!
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IHRIAMM ouraM IHRIAM
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Da Cidade
Maravilhosa!

Da Cidade
Maravilhosa!
Aconteceu no último domin-
go,13, no Edifício Chácaras
do Rio; na cidade do Rio de
Janeiro; o aniversário da
Gabriela Cordéro
(@_agarotadafoto), filha da
nossa colunista social do Rio
de Janeiro, Mihriam Moura,
ela fez 29 anos, contando
com a presença de convida-
dos especiais e algumas
celebridades, entre elas o
nosso queridíssimo cantor,
compositor Toninho Geraes e
o ator Romeu Evaristo Cabral
eterno Saci (1977) do Sítio
do Pica-Pau Amarelo.
 Mais: No sábado foi aniver-
sário do Toninho Gerais 60
anos. Também estou indo
nos ensaios da Escola Estácio
de Sá, do Mestre Chuvisco
(foto) e participando de
eventos da Cidade Maravilho-
sa afim de informar nossos
leitores do Jornal São Paulo
de Fato. Contato:
@_garotadafoto.

Marcelo Albuquerque presidente do Conselho da Chácara do
Rio e sua linda esposa Pamela de Mare, Toninho Gerais,

Babalorixa Ney de Oxossi e Michael.

Horrana Moreira, Claudio Lira, Nalva Gouveia e Mihriam Moura.

Romeu Evaristo Cabral Saci (1977) do Sítio
do Pica-Pau Amarelo e Mihriam Moura.

Mihriam Moura e Gabriela Cordéro

 Mihriam Moura e  Mestre Chuvisco

Hoje inicio a minha colu-
na comentando a contrata-
ção de Otaviano Costa pelo
SBT, onde ele ainda nem
estreou e já é o queridinho
do patrão que ofereceu a ele
tudo e mais pouco inteira-
mente à sua escolha.

Sílvio Santos tem planos
ousados para Otaviano Cos-
ta. Contratado para comandar
a nova temporada do reality
show "Culinários Cozinha Se
Puder" e "Mestres da Sabota-
gem", o apresentador hoje é o
mais badalado na emissora do
patrão.

A ideia da diretoria do
SBT, é deixar Otaviano
Costa a cara da emissora e
investir pesado no trabalho
dele. Nos bastidores o ma-
rido da atriz Flávia Alessan-
dra é tratado como a gran-
de esperança do cresci-
mento de audiência da
emissora inclusive com
possibilidades de ganhar
um programa só seu.

Sílvio Santos confirmou que
queria o apresentador já a al-
gum tempo na sua emissora.
O nome dele foi a primeira
opção para apresentar as tem-

poradas de "Mestre da Sabo-
tagem" , mas, com as negoci-
ações não foram para frente,
o SBT contratou Sérgio Ma-
rone para a função,

O SBT confirmou tam-
bém que o objetivo é dar
também a Otaviano Costa
um programa de auditório
na faixa nobre da emissora.
Mas ainda é cedo para falar
se o apresentador vai ga-
nhar uma atração aos do-
mingos.

O novo contratado do SBT
vai criar um programa com a
sua cara e terá carta branca
para escolher sua equipe. Aci-
ma do apresentador estará
apenas o dono da emissora.A
ideia de Sílvio Santos é trans-
formar Otaviano Costa num
dos nomes mais fortes do elen-
co do SBT.

Enquanto o programa
próprio não vem, o apre-
sentador segue gravando o
reality culinário, que tem
estreia prevista para 7 de
maio. Fora da TV aberta
desde março de 2019,
quando chegou ao fim o "Ta
Brincando" na Globo, o
apresentador fechou con-
trato com o SBT e com a
Discovery em janeiro.

Sempre é bom lembrar que
Otaviano Costa conquistou um
grande público ao substituir
Luciano Huck na Band em
1999 e posteriormente em no-
velas da Globo como: "Caras
& Bocas" (2009) , Salve Jor-
ge em (2012) . Também parti-
cipou da Escolinha do Prof.
Golias (1990-1997) .

Frase Final: Só o Amor
Constrói.

Olá amigos fãs da nossa moda
sertaneja, nós somos a nova for-
mação da dupla Jacó e Jacozinho
desde 2005, sempre fomos segui-
dores da da sua carreira desde de
2001. Perdemos o amado Jacob
que foi criador da dupla na déca-
da de 1960. Foram lançados mui-
tos Lps de vinil da época da fa-
mosa dupla de muitos sucessos.
Junto com o sobrinho da dupla
tivemos a idéia de resgatar a mar-

Giro de Noticias Cleide Show

O lado oculto do artista!
ca Jacó e Jacozinho re-
grando partes dos seus
sucessos e também co-
locando coisas novas
como sertanejo moderno
e dentro do estilo musical
da dupla. Somos donos
desta marca que está le-
galizada dentro da lei com
essa formação, Jacó e Ja-
cozinho. Lançamos mais
de 70 músicas e em bre-
ve novo trabalho será lan-
çado. Aguardem! Agrade-
ço a cada apoiador de
nosso projeto.

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

Erivelton 94778-1027

Layane Lopes é empresária e proprietária do Espaço Bylayanelopes  -
Beautystudio, tem 21 anos, olhos verdes, cabelos pretos, altura 1,67. Formada
em Estética e Cosmética. Atualmente estudando Biomedicina aqui na baixada
santista. Ela será coroada oficialmente como Madrinha da Brás Pereira Banda
Show em um evento que ocorrerá no dia 03/04/22 na Casa Japan Tower do Gru-
po Biroska, ocasião do aniversário do presidente da entidade Brás Pereira. O
evento será organizado pelo dinâmico Renato Cury, presidente da Sport Models.

  Com muita alegria e satisfação o anuncio o retorno da Festa
de São Benedito na cidade de Machado Sul de Minas Gerais. Depois
de 2 anos difíceis pelos quais estivemos impossibilitados de realizar
a festa, que faz parte da Cultura Machadense, felizmente retorna
com uma novidade. Aguardem!“ Uma das melhores festas da
região será realizada entre os dias 19 e 30 de agosto! Viva São
Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia.

Cidade de Machado terá Festa de São Benedito!

Miss e Modelo TOP 1




