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Acontece na próxima segunda-feira (16/05), às 19h, solenida-
de da Câmara Municipal de São Paulo comemorativa aos 189 anos
do Imirim. Agora será a vez de homenagear moradores e persona-
lidades referências em seus ramos de atuação. São pessoas que
fazem a diferença no Imirim! O evento acontecerá na Fábrica de
Cultura da Vila Nova Cachoeirinha, localizada à rua Franklin do
Amaral, 1575. O Dia do Bairro do Imirim é comemorado em maio
e foi oficializado por esta casa, através da Lei ordinária nº 12.789,
de 17 de fevereiro de 1999. Conto com a presença de vocês!

 Solenidade Comemorativa do

Bairro do Imirim

Na Vila Roque o destaque esportivo sur-
giu em 1945, com o SAI - Sociedade Ami-
gos do Imirim, idealizado pelo Sr Guido Roc-
chi, fundador da Vila Roque. Pág. 4

Com a chamada ‘’Juntos salvamos vidas’’, mais
uma campanha de conscientização sobre mortes no
trânsito acontece nesse mês com uma proposta que
é o eixo norteador: chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos no trânsito
em todo o mundo. Leia Mais: Pág. 5

Curiosidades sobre o
Bairro do Imirim

MAIO AMARELO
JUNTOS SALVAMOS

VIDAS  NO TRÂNSITO

Aline Teixeira

94764-7240 HUGO

 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

SALVE O IMIRIM:
PARABÉNS!

CHURRASCO  BOM É COM
CARVÃO SÃO JOÃO

BRÁS PEREIRA,  PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EVENTO

www.saopaulodefato.com
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1º de Maio: Ex-Dia do Trabalho!

A turma do lado de lá entra
em guerra, eles nada têm a per-
der e nós pagamos o pato! A des-
conhecida Ucrânia se desenten-
de com a Rússia, useira e vezeira
em enguiços e guerra. Já guer-
reou contra vários países e a tal
Ucrânia agora teve sua vez. Os
noticiários nos dão conta de que
nós brasileiros, distantes alguns
quilômetros da Ucrânia, entramos
bem, mais uma vez! Tudo que se
pensa adquirir está com preços às
nuvens, inclusive produtos bra-
sileiros, portanto os ‘tubarões’
brasileiros aproveitam o embalo e
a inflação alta, vai à nuvens! De-

Editorial

Empreendedorismo & Gestão

Tia Zulmira

O eterno dilema do empre-
sário: faturar mais ou gastar
menos? O ideal seriam os dois.
Mas, vamos por partes. Hoje eu
quero falar sobre gastar menos
e, claro, sem perder qualidade.
Como assim?

Tem muita gente que ainda
faz alarde em suas redes soci-
ais ou qualquer outra forma de
comunicação   com o merca-
do, que seu produto ou serviço
tem qualidade,  como  se isso
fosse  um diferencial da empre-
sa. Pois, então, faz tempo que
não é. Qualidade se tornou, como
se diz, um item qualificador e não
classificador de pedido. Trocan-
do em miúdos, se o que você
oferece não tem um mínimo de
qualidade, o seu cliente nem o
qualifica para, em seguida, nego-
ciar quanto mais comprar. Você
deve estar se perguntando: o que
fazer, então?

Vou passar algumas regri-
nhas simples de enunciar, mas
nem sempre fáceis de praticar.
É uma questão de treino e de
foco no objetivo traçado.

Regra #1.  Reduzir custos
não é cortar gastos

Já falei em artigos anterio-
res que toda empresa é forma-
da de pessoas e processos. Pes-
soas são quem faz e processos
são como fazem.

Será que as pessoas estão
fazendo da forma mais correta,
sem desperdícios (de tempo, de
materiais, de recursos
financeiros)e usando todo o
potencial de que dispõem?

Será que os processos são
revisados e atualizados periodi-
camente?

Vamos lembrar que a fila da
tecnologia, também, anda e,
cada vez mais depressa. É pre-
ciso estar antenado no que está
acontecendo.

Regra #2 Planejar sempre
Planejar é ter clareza de:

onde, quando e como se quer
chegar. A visão do empresário
deve ser testada a todo momento
como se ele estivesse na proa
de um navio. Com toda a tec-
nologia do mundo, nada substi-
tui a sensibilidade humana para
o que está ocorrendo nos dife-
rentes ambientes de negócios.
Manter-se atualizado é funda-
mental, atento a tudo o que está
acontecendo na sua empresa,
no setor em que você atua e no
mundo. Mesmo assim, às ve-
zes a vida reserva surpresas

Conselho

veria ficar por lá, na origem e dei-
xar de inflacionar os brasileiros!
Caso  se virassem por lá, nós, os
brasileiros não seríamos prejudi-
cados! Os ‘tubarões brasileiros’
adoram essas desavenças mun-
diais e sabem que nosso país con-
some alguns produtos importa-
dos, inclusive, de má qualidade,
mas da tal Ucrânia, nunca fomos
dependentes, portanto, eles guer-
reiam por lá e nós pagamos o
pato. São geradores de inflação!

Tia Zulmira, ainda espera
que a situação atual  passe rápi-
da e voltem os velhos tempos!

O carnaval ‘temporão’
aconteceu, pouca divulga-
ção por parte da mídia, es-
quisito! Em anos passados,
a animação era  geral, a
covid-19 resolveu dar um
chute  no balde dos carna-
valescos e colocar água no
chope dos foliões!

Com essa, ninguém contava:
a covid-19 fez um estrago mun-
dial, quem diria! Nos faz lembrar
a presença de bebuns em festa
de casamento: conseguem tra-
zer desarmonia no ato!“

Aguardamos o próximo
ano; esperamos que ‘ou-
tras covides’ não se façam
presentes, dona inflação
desapareça do mapa levan-
do a tiracolo seu aliado, o
desemprego!

“Eleições à vista! É votar
e se ‘entortar pela 100ª vez!’
Acreditar em políticos, seria o
mesmo que acreditar em
Branca de Neve e Sete
Anões! Pura ilusão! Os tem-
pos são outros

O futebol profissional
retornou, estádios lotados,
brigas, jogadores expul-
sos, os times praticando
um futebol nada confiável.
Numa partida, perde, na
outra, repete a dose! Pou-
cos  mantêm regularidade!

 O treinador de futebol Fá-

Tia Alzira
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Muitas pessoas não sabem
que pagamos a COSIP contri-
buição para custeio da ilumina-
ção pública, cobrar que melho-
re para o sistema LED. O Con-
sumidor que possui ligação re-
gular junto ao sistema de for-
necimento de energia elétrica
paga mensalmente desde 2003
a COSIP que vem inclusa na
fatura de consumo de energia
elétrica emitida pela concessi-
onária pública e tem como fi-
nalidade esse custeio da ilumi-
nação pública que compreende
a iluminação de vias, logradou-
ros e demais bens públicos bem
como instalação, a manutenção,
o melhoramento e a expansão
da rede de iluminação pública,
entre outras atividades associ-
adas. Com base no reajuste ta-
rifário dos serviços de ilumina-
ção pública por meio da Reso-
lução Homologatória Nº 2.568
de 2 de julho de 2019, ao lado
das bandeiras tarifárias e con-
siderando o disposto no parágra-
fo 2º do artigo 4º da Lei Muni-
cipal Nº 13.479 de 30 de dezem-
bro de 2002, alterada pela Lei
Nº 14.256 de 29 de dezembro
de 2006 no parágrafo único do
artigo 4º do Anexo Único inte-
grante do Decreto Municipal Nº
56.751 de 29 de dezembro de
2015. A partir de janeiro deste
ano os Vereadores aprovaram
a mudança da contribuição do
Serviço Público da iluminação
pública COSIP cobrada na con-
ta de luz. Consumidores resi-
denciais recolherão a contribui-
ção (imposto ou taxa?) de acor-
do com a faixa de consumo, que
varia de R$ 1,00 a R$ 570,00.
Isso significa que quem conso-
me acima de 300 Kwh/mês pa-
gará uma taxa maior mensal-
mente. No texto sancionado
pelo Prefeito Ricardo Nunes, a
cobrança para as atividades
comerciais também sofreu mu-
danças. Os comerciantes pas-
saram a contribuir também de
forma escalonada com taxas
que variam de R$ 2,00 a R$
1.139,00, dependendo do con-
sumo da Empresa. Quanto irá
arrecadar a Prefeitura de São
Paulo por esse aumento da con-
tribuição para a iluminação pú-
blica? Qual é o número de liga-
ções para consumo da energia
elétrica na cidade de São Pau-
lo? Ainda não temos essas res-
postas mas estamos procuran-
do já que a transparência das
contas dos Governos não são
muito expostas. Mas, a própria
Prefeitura em 09/04/21 no site
SP - REGULA -ILUMINA-

EXIGIR DA PREFEITURA A MELHOR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE PAGAMOS!

Direito Ari Pereira

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

E-mail: pereiraari2917@gmail.com
Cel. (11) 9.5116-4243

 PENSAMENTO:  AMOR, HARMONIA, VERDADE E JUSTIÇA.

Qualidade: custo ou valor?

Vicente Cavallari

ÇÃO PÚBLICA - diz "mais de
80 vias do Centro são moder-
nizadas com iluminação LED"
- Neste mês de abril de 2021,
por meio da Coordenadoria de
Gestão da rede municipal de
Iluminação Pública (ILUME)
finaliza a instalação de 669 lu-
minárias LED em logradouros
da região Central. As lâmpa-
das LED são mais eficientes
do que as  "lâmpadas de sódio"
que estão sendo trocadas. Ilu-
minam melhor, consomem me-
nos energia e possuem vida útil
maior. O objetivo da ação é
mais uma vez garantir segu-
rança e conforto a população.
Para isso, foram priorizados
para receberem a nova ilumi-
nação vias com altos indices de
ocorrências policiais e próximas
de escolas e hospitais. As ruas
Treze de Maio, Santo Antonio
e Pedroso são exemplos de lo-
gradouros terão iluminação
toda remodelada. Ora, também
temos prioridades. Em Santa-
na temos as Estações de Me-
trô, Rodoviária, Carandirú e
Santana e Shopping D, onde
ocorrem inúmeros crimes. Na
regíão da Av. Bras Leme te-
mos a Universidade Anhangue-
ra e o Parque da Aeronaútica
e a UBS JAE - Joaquim Anto-
nio Eirado. Na Rua Voluntári-
os da Pátria temos o Pronto
Socorro Dr. Lauro Ribas pró-
ximo o Canil da Prefeitura na
Rua, Santa Eulália. Na Rua
Voluntários da Pátria Nº 257
que começa próximo ao Rio
Tietê, tem o Centro Universi-
tário SANT´ANNA, indo até
o bairro do Mandaqui, onde
temos Hospitais São Camilo, e
o do Conjunto Hospitalar do
Mandaqui, diversas Clínicas
como a BAXTER RENAL
CARE especializada em Dia-
lise, Hemodialise e Transplan-
tes Nº 3981, Hospitais São
Cristovão, Laboratório Delbo-
ni Auriemo, Nº 4043. No cen-
tro de Santana, próximo do
Metrô, ruas Gabriel Piza, Rua
Jovita e outras instalaram ca-
sas de prostituição atraindo
drogas e drogados. Grande
números de moradores de Rua.
O que falta para que a ILU-
ME mude a iluminação de lâm-
padas de sódio para LED é só
requerer? A sociedade tem que
reclamar enviando uma carta
para a ILUME, Rua Líbero
Badaró Nº 425 - 11º andar -
CEP Nº 01009-000 - Tel.
08007790156 - ou na Subpre-
feitura Santana/Tucuruvi na
Praça de Atendimento.

inesperadas (veja a pandemia!)
Regra # 3 Antecipar erros.

Que você vai errar, é certo. Só
não erra quem não faz.

Então, quanto mais cedo
isso acontecer, melhor. Menos
recursos aplicados em materi-
ais, menor número de horas de
máquina, menos dinheiro inves-
tido, pessoas alocadas, tempo
etc. Uma das formas de se fa-
zer isso é desenvolver um pla-
no de ações de prevenção do
erro que prepare toda a estru-
tura para a eventualidade. É o
tal do "e, se…..?

O desafio é que se trata de
um item geralmente negligen-
ciado pelas empresas porque,
a exemplo da construção de
uma rede de esgotos, ninguém
vê resultados imediatos. O pla-
no de ação preventivo só entra
em campo no caso de ocorrên-
cias indesejáveis, para evitar o
pior. De qualquer modo, algu-
mas boas práticas e de baixo
custo são: socializar as infor-
mações com a equipe, treinar
o time, manter a documenta-
ção dos processos sempre atu-
alizada, fazer manutenção pe-
riódica de máquinas e equipa-
mentos e realizar auditorias de
tempos em tempos nos proces-
sos.

Regra # 4 Não buscar cul-
pado e sim a causa

Por mais que se planeje e/
ou antecipe os fatos e erros,
sempre haverá intercorrências.
Herdado da área médica, a ex-
pressão significa algo que
ocorreu fora do previsto.

Nessa situação é comum se
buscar o culpado pelo proble-
ma em lugar de se debruçar na
causa para descobrir uma al-
ternativa de solução.

Dispor de um plano de ação
corretiva ajuda gestores a tomar
decisões rápidas, em situações
típicas de parada da linha de pro-
dução, na queda das vendas, na
ocorrência de atraso ou quebra
do fornecedor etc. Um plano de
ação corretiva, também, evita re-
trabalho dentro da operação ou
o recall de produtos já entregues,
o que implica custos adicionais.

Ensinamento da semana:
reduzir custos sem comprome-
ter a qualidade é viável, desde
que haja planejamento e com-
prometimento aliado a iniciati-
vas preventivas e corretivas,
adequadas e equilibradas.

Crônica Professor Clovis Pereira

 A população vive momen-
to de incerteza! A dona infla-
ção ataca em todos os seto-
res, inclusive nas feiras-livres,
outrora atuante em muitos
bairros! Recordo feiras que
comercializavam óleo comes-
tível em barril; o freguês leva-
va a vasilha, normalmente um
litro que era ‘abastecido’ com
o produto a preço convidati-
vo, café torrado e moído de
boa qualidade, aves -frango e
galinha- vivos, saudáveis eram
oferecidos, carne de porco e
miúdos idem, fumo de rolo,
palha para cigarro, remédios
da nossa rica flora, arroz, fei-
jão, enfim, uma serie de mer-

 Incertezas!

“Ao abrir as portas do
abençoado terreiro da vovó
Candinha para atendimento de
uma leva de clientes que, mo-
vidos por uma série interminá-
vel de problemas nos recorre,
recebi uma comissão de ‘fla-
gelados’ medrosos devido aos
inúmeros assaltos e casos de
mortes praticados por alguns
falsos entregadores de pizzas.
Essa ‘atividade’ estava pas-
sando da hora de ser comba-
tida pelas complacentes auto-
ridades. Acontece que ‘tudo
na vida tem fim’ como um po-
eta descreveu.  As avançadas
destes ‘malacos’ fingindo-se
de entregadores de pizzas etc.,

Até que enfim!
tiveram fim decretado pelas
autoridades. Esperamos que,
doravante, o roubo de celula-
res e morte de  inocentes te-
nham fim. Para atender a co-
missão, foi designado o cabo-
clo Sete Flechas: Zifios, esses
falsos ‘entregadores’ serão
entregues pela polícia às auto-
ridades e curtirão uma cana
sem direito a saidinhas; paga-
rão pelo mal que fizeram para
a sofrida população” Os clien-
tes saíram satisfeitos com o
aval do caboclo Sete Flechas,
que garantiu: o reinado da ma-
landragem chegou ao fim!
“Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

cadorias que desapareceram
das feiras-livres. As feiras atu-
ais -poucas restam -, deixaram
de atrair consumidores: alguns
preferem comprar em super-
mercados, outros ainda fre-
quentam as poucas feiras que
sobrevivem. Os supermerca-
dos decretaram ‘extrema-un-
ção às feiras?’ Nem Freud res-
ponde! A incerteza persiste e
algum saudosista recorda da
boa fase das feiras-livres! So-
bre nossos tradicionais feria-
dos religiosos e datas cívicas,
as comemorações são à base
de incertezas: 1º de maio e Dia
das Mães com o frio reinante,
não decolaram! Uma pena! “

bio Carille é campeão em ser
demitido por onde passa! No
coringão, no exterior, no San-
tos FC, não esquentou lugar.
Agora outro título de campeão:
no Atlético Paranaense foi de-
mitido com 21 dias de ativida-
des! Um campeão!

Vitor Pereira informou
que Júnior Moraes foi Pa-
rar no Hospital por volta
das 01h da manhã, por con-
ta de uma Alergia a um ali-
mento. Que não seja nada
grave, Melhoras Monstro

No sábado , dia 21 de maio,
das 10h às 16h, o Centro Edu-
cacional Unificado (CEU) Paz,
no Jardim Paraná/ Vila Brasi-
lândia, comemora seu aniver-
sário de 18 anos com diversas
atrações como apresentações
de música, dança, jogos, brin-
cadeiras, feira de troca de li-
vros, artesanato, bazar, manicu-
re e muito mais.  Rua Daniel
Cerri, 1549 - Jardim Paraná, In-
formações: (11) 3986-3407

Reportagens, Crítica,
Elogios,  Sugestões  e

Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

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 @vicentecavallariAdministração e Redação: Rua Carolina Roque, 492 – Imirim  -  CEP 02472-030
- São Paulo - SP   -  Tel (11) 99374-4534 - 96676-1536 - 3982.9844  E-mail:

saopaulodefato@uol.com.br
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Equilíbre - se! Com a morte de seus antepassados, vários herdeiros
pintarão.Seja leal! Apresente a eles as despesas hospitalares e do ‘bota-fora’
para que,na renda da venda dos bens, não aja controvérsias!

 Properidade familiar! Após o recente carnaval, um ‘pimpolho’ foi acerta-
do e, daqui a nove meses será papai novamente.  Com a crise atual..., a vaca irá
pro brejo!

  Mudanças futuras, pintarão! Será mudado da penitenciária da Papuda,
em Brasília, para a de segurança máxima de Sorocaba. Que seja bem-vindo!

 Nada de amizades interesseiras e falsas! Amizades deverão ser verdadei-
ras, leais e sinceras. Caso sua vizinha se proponha à amizade falsa, dê-lhe um
chute nos fundilhos!

  Novidades familiares: sua vovó bateu com as dez e o sítio, único bem
deixado, caso venda, jamais pagarão as despesas hospitalares. Convoque os
herdieiros para ajudar nas despesas!

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

  Sua residência é menor que um ovo! Faça empréstimo e amplie a área!
Logo seus filhos se casarão e ocuparão todas as  dependências; você terá
que se mudar para a casinha ocupada pelo cachorro!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Use a imaginação em todas as ocasiões: quando o senhorio vier
cobrar o aluguel do barraco em que reside, mostre-lhe o filho e o dinheiro.
No mês seguinte mostre-lhe o dinheiro e dê-lhe o filho!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Trabalhando como trabalhador braçal, tenha força para superar pesos de
sacos de cimento, entulho, pedras e afins, caso queira sobreviver com a infla-
ção atual que está assustando até ricaços!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Conflitos tirarão seu sossego! Sua sogra virá do nordeste para São Pau-

lo, afim de restabelecer sua saúde, que está no osso! Sua casa é apenas um
cômodo apertado e para acomodar a velhota, terá que ocupar a casinha do
cachorro; este irá dormir embaixo da escada!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Amigos nada leais, não deverão fazer parte de suas amizades! Amigo bom

é dinheiro no bolso, saúde e amor, principalmente daquela vizinha, ex-miss e
agora viúva ainda aproveitável!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Futuro brilhante, cravejado de turmalinas é o seu! Nada de confiar em

amigos (as) interesseiros que lhe virão pedir grana emprestada e dar o cano!
Diga não a todos!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Sucesso profissional! A quaresma e venda de pescado tirou você de uma
crise monetária. Não se iluda: somente daqui a 365 dias poderá controlar sua
vida e sair das dívidas contraídas!

Horóscopo Kaidakama

Automobilismo

Formula 1, após o Grand
Prix de Miami, o Mundial dá
sinais definições, mas por ain-
da faltarem dezoito provas,
existe a expectativa da Merce-
des entrar na disputa.   A ter-
ceira vitória no Grand Prix de
Miami de Max Verstappen, sua
terceira na temporada, com as
Ferraris de Leclerc e Sainz

Formula 1, após o Grand Prix de Miami

completando o podium, o cam-
peonato começa a dar sinais
de definições de quem vai dis-
putar o título, e quem vai ser
coadjuvante. A Mercedes ape-
sar do sexto lugar do Hamil-
ton, ainda está em fase de ex-
periências, tem muito trabalho
a ser feito em Brackley. Em
Miami durante os treinos de

Claudir Pereira

classificação, demonstrou evo-
luções com Russel chegando a
brigar pela liderança nos primei-
ros treinos, na sexta feira. Este
ano existe a vantagem de ser um
campeonato longo, apesar de já
terem sido realizadas cinco pro-
vas, ainda restam dezoito, este
é um fator que não pode ser des-
cartado, tudo é possível acon-
tecer apesar de até aqui demos-
trar um favoritismo da Red Bull
e da Ferrari, com a Mercedes
logo atrás, apostando na regu-
laridade com Russell e Hamil-
ton pontuando respectivamen-
te em quinto e sexto lugares.
Apesar das dificuldades o time
de Brackley pontuou em todas
as provas, se entrarem na dis-
puta, isto vai pesar no final da
temporada. A primeira prova de
Formula 1 em Miami teve uma
boa avaliação das equipes e pi-
lotos com relação traçado e a

superfície diferente em virtude
das regras locais adotadas pelo
Departamento de Transporte da
Florida (FDOT), quanto ao uso
de materiais usados na compo-
sição do asfalto. Havia um cer-
to temor dos pilotos quanto aos
resultados e reações dos mono-
postos neste piso diferente, mas
no final correu tudo bem, valeu
o espetáculo.

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita) / Visite-nos: Av.
Itaberaba em frente ao número 341, no muro do cemitério da Freguesia

do Ó / Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e
Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos pensamentos:

www.bancanovaluz.blogspot.com.br
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com.

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

No Bhagavad Guita Krish-
na diz à Arjuna: “A natureza
material é composta por três
energias: “Bondade, Paixão e
Ignorância. Quando a entida-
de eterna entra em contato
com a natureza material, ó
Arjuna de braços poderosos,
ela é condicionada por estas
energias” e no Livro dos Es-
píritos Kardec, na pergunta
459 indaga aos benfeitores se
”os espíritos influenciam sobre
nossos pensamentos e as nos-
sas ações” obtendo a seguin-
te resposta: “A esse respeito
sua influência é maior do que
credes, porque, frequente-
mente, são eles que vos diri-
gem”.   Apesar de afirmarmos
que não somos marionetes
porque temos nossa vontade
própria, surge para o leigo o
será? Então como entender tal
manipulação de consciências?
Ora, se existe a intervenção
entre os encarnados o que im-
pede que os desencanados
ajam sobre outros? E o que são
os espíritos no além se não os
mesmos com a diferença do
corpo físico que ficou no tu-
mulo? A explicação mais plau-
sível é a obsessão que pode
ser, resumidamente falando,
em quatro modalidades: Invo-
luntária que é aquela em que,
por exemplo, um parente se
“encosta” sem saber que está
prejudicando a pessoa.

É o conhecido nos meios
mediúnicos como “encosto”;
Voluntária onde normalmente
acontece por vingança ou pelo
prazer de agir no mal; Incons-
ciente que é quando o Espírito
é enviado por outro através da
imposição mental e a Simples
que acontece quando o indiví-
duo obsidia a si próprio. Nesta
categoria também se enquadra
aquela em que o obsedado
acostuma-se com o obsessor

Curiosidade

ADIR  VERGILIO
ESPECIALISTA  EM TRÂNSITO

WHATSAPP - (11) 9.9958-4775

Normas e Regras do Trânsito

Adir Vergilio

Com relação às normas que
devemos seguir quando esti-
vermos na direção de um veí-
culo, respondendo à terceira
questão levantada anterior-
mente, é importante lembrar
alguns detalhes, tais como: ter
um bom conhecimento sobre a
sinalização de trânsito, saber o
nosso papel enquanto cidadão
e ter consciência de que as
soluções para garantir o respei-
to à vida neste ambiente pas-
sam obrigatoriamente por um
bom processo de educação.
Estes três fatores: Educação,
Cidadania e Sinalização, rece-
beram um destaque em nosso
código, Código de Trânsito
Brasileiro. Talvez, devamos so-
nhar que um dia os veículos pe-
çam licença às pessoas para
circularem pelas vias. Esse ra-
ciocínio por si só, se for intro-
jetado enquanto valor pelos ci-
dadãos, já seria mais do que su-
ficiente para garantir a valori-
zação da vida em meio à nossa
sociedade. Mas ainda não e
essa a nossa realidade. Então,
vejamos as normas que os con-
dutores devem seguir: Regras
Básicas e Gerais : Art.26. Os
usuários das vias terrestres
devem: I – Abster-se de todo
ato que possa constituir perigo
ou obstáculo para o trânsito de
veículos, de pessoas ou animais,
ou ainda causar danos a pro-
priedades públicas ou privadas;
II – Abster-se de obstruir o
trânsito ou torna-lo perigoso,
atirando, depositando ou aban-
donando na via objetos ou
substâncias, ou nela criando
qualquer outro obstáculo; Art.
27 – Antes de colocar o veícu-
lo em circulação nas vias pú-
blicas, o condutor deverá veri-
ficar a existência e as boas
condições de funcionamento
dos equipamentos de uso obri-
gatório, bem como assegurar-
se da existência de combustí-
vel suficiente para chegar ao
local de destino. Art. 28 – O
condutor deverá, a todo mo-
mento, ter domínio de seu veí-
culo, dirigindo-o com atenção

E-mail: clauddir@gmail.com

e cuidados indispensáveis à se-
gurança do trânsito. Art. 29 –
O trânsito de veículos, nas vias
terrestres abertas à circulação,
obedecerá às seguintes nor-
mas: - Nenhum condutor deve-
rá frear bruscamente seu veí-
culo, salvo por razões de segu-
rança. - Ao regular a velocida-
de, o condutor deverá observar
constantemente as condições
físicas da via, do veículo e da
carga, assim como as condi-
ções meteorológicas e a inten-
sidade do trânsito, obedecendo
aos limites máximos de veloci-
dade estabelecidos para a via.
- O condutor não deve obstruir
a marcha normal dos demais
veículos em circulação sem
causa justificada, transitando a
uma velocidade anormalmente
reduzida. - Sempre que quiser
diminuir a velocidade de seu ve-
ículo, o condutor deverá antes
certificar-se de que não have-
rá risco nem inconvenientes
para os outros condutores, a
não ser que haja perigo iminen-
te; - Cabe ao condutor indicar
de forma clara, com a antece-
dência necessária e a sinaliza-
ção devida, a manobra de re-
dução de velocidade.

e um alimenta o outro vibrato-
riamente. A obsessão existe
desde que o mundo é mundo e
em todos os ramos naturais da
vida. Um exemplo comum é a
planta parasita que se agarra
à planta hospedeira e suga dela
a água e os sais minerais que
ela nutre da terra.

 Assim, a parasita produz
seu alimento através da fotos-
síntese. Enquanto ela suga e
fica viçosa, a hospedeira mina-
se de tal forma que pode até
morrer, mas a parasita “sabe”
que se sua acolhedora perecer,
ela também poderá expirar, en-
tão, age de forma que as duas
sobrevivam.,

 Biblicamente falando te-
mos no velho testamento vári-
os casos de possessões, é só
pesquisar, mas fiquemos como
comprovação o dito de Paulo
em Hebreus 12:1 onde afirma-
se que estamos rodeados por
uma nuvem de testemunhas e
o que são estas testemunhas
senão espíritos invisíveis que
nos acompanham? Por outro
lado, se havia obsessões na-
quela época é porque havia
obsessores. Veja em Mateus
8:16-18 e em Marcos 5:1-20
onde mostra a que ponto pode
chegar tal influencia, e isso
apenas para ficarmos nestes
dois sem desprezar os outros
exemplos contidos nos Evan-
gelhos.   Como você explica-
ria os acontecimentos das Tor-
res Gêmeas em 11 de Setem-
bro de 2001; em Bali, Madri,
Londres, Mumbai, França? Em
Colônia (Alemanha) em 1964,
na Universidade do Texas em
1966, no Instituto Colombine
(Colorado) em 1999 ou no
Realengo (Rio de Janeiro) em
2011? Não seria uma influên-
cia do que estamos tratando?
Não é caso para se pensar?
Acreditamos que sim!

Influências e Espirituais

 Mundial dá sinais definições,  mas por ainda  faltarem dezoito provas,
existe a expectativa da Mercedes entrar na disputa
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Imirim, na zona norte da Capital, completa 189 anos
Bairro a Bairro Walmir Oliveira Mello

O bairro do Imirim está
completando 189 anos de fun-
dação e mantendo-se como
rara resistência ao progresso,
com seu aspecto bucolica-
mente simples dentro de uma
cidade que não para de cres-
cer. Assim vem se preservan-
do com ares semelhantes a
uma típica cidade interiorana,
tendo em sua entrada princi-
pal o cemitério Municipal do
Chora Menino e uma ampla
avenida Imirim avançando ao
coração do bairro, com inten-
so comércio voltado aos mo-
radores e com sua igreja Ma-
triz N. Sra. de Fatima, encra-
vada de forma imponente na
parte mais alta do bairro.

A região no período impe-
rial pertencia a uma fazendei-
ra. Sem herdeiros, após seu
falecimento a área foi loteada
pela Coroa portuguesa e divi-
dida em vários sítios com pe-
quenos agricultores portugue-
ses e italianos a partir de 1833,
e preservando algumas malo-
cas de índios Tupys à beira do
Córrego do Rio Pequeno, hoje
Av. Eng. Caetano Álvares que
tornou-se no tempo o divisor
de um progresso que chegou
pela parte planalto do bairro,
até a Vila Cardamone onde lá
foram construídas 180 casas
em 1951; com o outro lado da
margem formado por cháca-
ras sendo a principal de pro-
priedade da família Rocchi,
que posteriormente logo tratou
de lotear a grande gleba de
terras criando a Vila Roque.

A Avenida Imirim até a dé-
cada de 1960 não possuia as-
falto nem tampouco transpor-
te urbano. Era uma larga via
pública de cascalhos e pedre-
gulhos. Suas casas ao longo
da estrada possuíam fachadas
arquitetônicas de inspirações
tipicamente lusitanas.

Em seguida, com o asfalto
e paralelepípedos pavimenta-
dos, chegou a famosa e ines-
quecivel linha CMTC Imirim
- Itaim 106A que levava os
moradores até a zona Sul, pas-
sando pelo então distrito de
Santana, seguindo pela Ponte
Pequena, Centro e Av. 9 de Ju-
lho. Outras linhas foram cria-
das posteriormente, através da
Viação Brasília, seguida das
Viacões Estrela D'alva e
N.Sra. de Fátima, ambas de
propriedade do Rui Codo, um
antigo vereador da região, num
tempo de militarismo. E foram
surgindo no bairro escolas
construídas inicialmente em
barracões de madeira como
foi o caso da Municipal de
1°Grau Marcílio Dias e a es-
tadual Leme do Prado, depois
edificadas em alvenaria. Os
loteamentos foram avançando
com os novos moradores de
origem predominantemente
portuguesa, armênia, italiana e
japonesa, construindo suas
casas, em ruas recém criadas
e identificadas por letras, en-
tre árvores  frutíferas como
pés de caquís, mangas, goia-
bas, pêssegos e jaboticabas.
Os armênios se estabelece-
ram no início do bairro, os ja-
poneses passaram a explorar
os serviços de armazéns Se-
cos & Molhados, foto, ótica,
relojoaria e barracas de feira
livres; Já os portugueses e ita-
lianos optaram por depósitos
de construção, tijolaria,   mer-
cearias e padarias, como foi o
caso da Panificadora Lucas e
a Pães & Doces 5 irmãos lo-
calizada no ponto inicial do
Imirim CMTC.   Várias far-
mácias tradicionais foram sur-
gindo, citando por exemplo a

Drogaria Imirim do saudoso
Seu José, a Droga Delta do
Seu Falino da família Caccia e
a Droga Paulo do Yasuo, no
Largo do Imirim, além de ou-
tras que marcaram seu tempo
pelo lado mais desenvolvido na
entrada do bairro.Vale lembrar
que os farmacêuticos atendi-
am como confiáveis suportes
de orientação de medicações
e possuíam a confiança dos
fregueses semelhante aos mé-
dicos, aliás, neste caso havia
um único posto de saúde no
bairro, mantido pelo Sesi - Ser-
viço Social da Indústria insta-
lado aos  fundos da Igreja de
Fátima, voltado prioritariamen-
te às crianças. E ainda existi-
am poucos médicos de atendi-
mento particular como é o caso
do pioneiro médico de família,
o clínico geral Dr. Duarte, e
pelo que soube, ainda na ativa
e desenvolven do atividade
social gratuita à famílias ca-
rentes.  O loteamento da Vila
Roque neste período, teve no
seu entorno o recebimento mi-
gratório de numerosas famíli-
as recém oriundos da Ilha da
Madeira em Portugal, colabo-
rando com o desenvolvimento
do lado baixada do Imirim, e
assim junto a outros imigran-
tes, deixaram marcados seus
sobrenomes como Roque, Pit-
ta, kalupgian, Gouveia, Lucas,
Oliveira, Nogueira, Azevedo,
Kanashiro, Yogui, Nóbrega,
Martins, entre tantos outros
nomes dedicados a construção
regional do vilarejo e que se
juntaram a brasileiros migran-
tes de vários estados, além de
afrodescendentes que vieram
de diversas fazendas do inte-
rior Paulista e Minas Gerais.

No loteamento tambem
houve a evidente preocupação
religiosa como um dos pilares
de apoio ao exercício da fé no
agregamento familiar, e assim,
surgiram Igrejas como a Pa-
róquia de São Roque sob o
comando inicial dos padres
Bernardo e Kirano, a Igreja
Presbiteriana da Assuero Ro-
que, a Congregação Cristã do
Brasil na Av. Imirim e a Sei-
cho no Ie - Brasil entre tantas
outras que vieram depois. A
parte social também teve seu
olhar comunitário com o len-
dário clube Corinthinha do Imi-
rim, fundado em 1950 que for-
mou uma geração de grandes
talentos como Zinho, China,
Dorval, Zague, Biró, Sabará,
entre tantos craques que os
levaram ao bi-campeonato de
várzea. Na Vila Roque o des-
taque esportivo surgiu em
1945, com o SAI - Sociedade
Amigos do Imirim, idealizado
pelo Sr Guido Rocchi, funda-
dor da Vila Roque. O SAI, hoje
chamado de SACI era o gran-
de espaço da sociabilidade es-
portiva e cultural dos anos 60/
70, onde exibiam aos domin-
gos uma sessão de filmes e
desenhos em rolos de Câmera
Super 8, numa época ainda sem
televisão nos lares. Jogos de
bocha, ping pong, Truco, even-
tuais exibições de luta livre,
entre outras, compunham as
atividades por ali. Mas o su-
cesso do clube ficou marcado
por grandes times que por lá
foram formados, capitaneados
pelo técnico Zelão já no início
dos anos 70 e craques como
Fernando, Pimenta, Zé Carlos,
Xerife, Sabará, Wagner, Babi,
seguidos anos depois por Iri-
neu e Minoro, Pasquim, só para
elencar alguns craques, pois
inúmeros foram os talentos por
ali revelados. O pós jogo, a re-
senha e a lembrança da boa

jogada eram regadas por mui-
tas ampôlas de cerveja no his-
tórico Bar do Fevereiro e na
Mercearia do Baratinha, tra-
dicionais ponto de encontro de
muita gente bamba daquela
época. Vale também registrar
a existência de outros times
como o Hollywood, o Poder
Negro e o Flamengo do Imi-
rim que ficaram na memória
dos torcedores com partidas
inesquecíveis no CEI - Centro
Esportivo Imirim.  O auge da
diversão da juventude ainda
neste tempo foram marcados
pelos nostálgicos salões de
bailes Dancin Days e Tio Sam,
além badalação  inesquecível
do alto da Av.Imirim em fren-
te aos "Irmãos Coragem", uma
popular casa de sucos que tor-
nou-se grande sucesso em São
Paulo, por conta do bom hu-
mor, mágica e malabarismo de
seus proprietários atrás do bal-
cão, e o clássico Bar noturno
chamado "Pilekinho" especi-
alizado em batidas. Na educa-
ção, o sonho de formação es-
colar das famílias de classe
média era colocar os filhos
para estudarem no particular
Colégio Consolata e por lá fi-
nalizar seus estudos com um
curso de datilografia. Na Vila
Roque, a maioria da garotada
era feliz na Escola Municipal
de 1°Grau Marcílio Dias, que
apesar de pública tinha um
ensino de alto nível. O curso
de datilografia era uma pré-
condição para arrumar um bom
emprego e a turma da Vila
Roque pela proximidade, trei-
nava os teclados no cursinho
da Vanda, ali mesmo no Largo
do ponto Imirim. Das persona-
lidades deste período, que re-
sidiam no bairro e por lá fize-
ram a diferença para a comu-
nidade, podemos citar a Dona
Romilde, saudosa diretora da
Escola Marcílio Dias até hoje
lembrada por quem lá estudou,
o famoso massagista Mário
Américo, um dos grandes íco-
nes da seleção brasileira, e o
Sr Guido Rocchi pela ativa
participação na fundação da
Vila Roque.  Se perguntarmos
a qualquer antigo morador do
bairro, quais os eventos tradi-
cionais da região e que mar-
caram suas vidas, certamente
haverão de se lembrar das im-
perdíveis quermesses da São
Roque, Colégio Meirelles, Con-
solata e Fátima, bem como, o
tradicional Desfile Cívico de 7
de Setembro organizado na
parte alta do bairro, em frente
ao Colégio Consolata e Igreja
de Fátima, com as impecáveis
apresentações de fanfarras e
bandas marciais dos colégios
da região.  Enfim, há muitas
histórias e causos para contar
de um bairro que sobrevive ao
tempo, sem perder sua essên-
cia, seus costumes, seus valo-
res familiares, suas conversas
com o vizinho ao portão e boa
prosa de umbigo no balcão,
num butequim qualquer e no
estilo "pé pra fora", brindando
a simplicidade da vida.  Claro
que muita coisa mudou, mas
sempre encontrará em cada
residência do bairro o imenso
orgulho de ser um Imirinense.

 Vida longa ao Bairro
Imirim - 189 anos.  Nota:
Esta narrativa do autor Wal-
mir Oliveira Mello está  base-
ada em memórias de sua vi-
vência no bairro desde a infân-
cia. Mudou-se há 26 anos, mas
suas raízes familiares ainda
permanecem no local. Você
pode ter saído do Imirim...mas
o Imirim nunca sairá de den-
tro de você.

Por acolher a
diversidade de
braços abertos,

encontrei em você
o meu lar.

Parabéns
Imirim!

Diretoria

O meu bairro está celebrando mais um aniversário
e quero juntar a minha voz às muitas que a
parabenizam nesta data. Parabéns Imirim!!
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Domingo, Silvia foi brincar
com os sobrinhos netos, encon-
trar a querida irmã na praci-
nha. Fico eu a ler e escrever
sobre a Torá. Variações em
torno do tema.

“Vocês não farão acrésci-
mo à palavra que lhes ordeno,
nem diminuirão qualquer coi-
sa dele”  O texto da Torá faz
duas vezes solenes admoesta-
ções. Do próprio Deus, con-
tra adulteração. Falou, tá fa-
lado. Os copistas, escribas, os
sofer, eram profissionais e as-
sumiam seus deveres com
grande seriedade. Isso está lá
no Primeiro Livro de Crônicas,
Nevi’im. Eu normalmente uso
os termos hebraicos da Torá,
mas aparentemente meu leito-
rado prefere a versão brasilei-
ra, portanto eu sigo a tradução
de João Ferreira de Almeida,
derivada da Bíblia de King Ja-
mes. Na Canção de Debora
ficamos sabendo de corpora-
ções de escribas hereditários,
o Livro de Cronicas chama de
famílias de escribas. Seu de-
ver, preservar o cânone em
toda a sua sagrada integrida-
de. Começaram com os tex-
tos transcritos para cinco ro-
los em separado, daí o nome
grego Pentateuco . Ao Penta-
teuco foram acrescentados
Profetas (Nevi’im) Primeiros
Profetas e Últimos Profetas.
O primeiro consiste em narra-
tivas e históricas, Josué, Juí-
zes, Samuel e Reis. E no últi-
mo os oradores progéticos, os
três primeiro profetas. Isaias,

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

Com a chamada ‘’Juntos
salvamos vidas’’, mais uma
campanha de conscientização
sobre mortes no trânsito acon-
tece nesse mês com uma pro-
posta que é o eixo norteador:
chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e
feridos no trânsito em todo o
mundo.

Instituído como resolução
pela Assembléia Geral das Na-
ções Unidas, desde março de
2010, um documento foi ela-
borado como forma de se bus-
car ações para a Segurança no
Trânsito.

Dados oficiais da página da
campanha apontam números
alarmantes para os quais não
podemos virar as costas. Para
se ter uma ideia, a Organização
Mundial da Saúde – OMS, em
2009, contabilizou cerca de 1,3
milhão de mortes por acidente
de trânsito em 178 países. Em
2020, a  projeção subiu para 1,9
milhão e o ranking de quinta
maior causa de mortalidade.

Em termos de Brasil, a Po-
lícia Rodoviária Federal – PRF,
responsável pela Campanha
Maio Amarelo 2022, tem o re-
gistro de mais de 64 mil aci-
dentes de trânsito em 2021,
com 71.804 pessoas feridas e
5.393 mortes. As falhas huma-
nas, segundo a coordenação da
campanha, são a principal ra-
zão, entre elas ultrapassagem
perigosa e o uso do celular ao
volante, este último considera-
do o novo ‘’álcool’’ de quem
dirige por tirar o poder de con-
centração do motorista.

Na cidade de São Paulo, a
coordenação de ações de ori-
entações para a segurança no
trânsito está a cargo da Prefei-
tura, através da Secretaria de
Mobilidade e Trânsito (SMT)
e da Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET).

Essa é, com certeza, uma
das maiores preocupações que
todos nós, enquanto sociedade
civil e autoridades governamen-
tais, devemos ter como meta

MAIO AMARELO – JUNTOS SALVAMOS VIDAS NO TRÂNSITO

de ações que diminuam expres-
sivamente esses índices cada
vez mais crescentes. E dá para
perceber que tudo passa pela
questão de conscientização de
motoristas, ciclistas e transeun-
tes, e da educação no trânsito,
com campanhas ostensivas que
massifiquem mudança de atitu-
de na hora de dirigir, e melho-
rem a relação com todos os en-
volvidos no trânsito: motoris-
tas, transeuntes, ciclistas e mo-
tociclistas, além dos agentes de
trânsito.

Nesse link, é possível acom-
panhar  a programação oficial do
Maio Amarelo, aqui na nossa
cidade, pelo site: http://
www.cetsp.com.br/consultas/
maioamarelo/programacao.aspx

Lembre-se, sua opinião é
muito importante para nós. En-
vie sugestões e comente os as-
suntos abordados para ajudar a
transformar essa coluna em um
grande bate papo para que, jun-
tos, sejamos os agentes das
mudanças que queremos ver no
mundo.

Aproveita para dar uma pas-
sadinha nas nossas redes soci-
ais, pode curtir, seguir nossos
conteúdos, enviar sugestões e
perguntas.

Esperamos sua visita!

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!

Pentateuco, variações em torno da Torá

Jeremias e Ezequiel,  e os 12
profetas menores, Oséias,
Joel, Amós, Abdias, Jonas,
Miqueias, Naum,  Habacuc,
Sofonias, Ageu, Zacarias e
Malaquias Depois as obras da
terceira divisão, os Ketuvim,
Escritos. Consiste nos
Salmos,nos Provérbios, no li-
vro de Jó, o Cântico dos Cân-
ticos, Rute, Lamentações  Es-
ter, Eclesiastes,Ester, Daniel,
Esdras, Neemias e Crônicas.
Eclesiastes é uma autobiogra-
fia de “Kohelet”. A história
dele é contada por um narra-
dor, que se refere a Kohelet
na terceira pessoa elogiando
sua sabedoria. .O Pentateu-
co foi canonizado em 622 a.C.
Não tenho a menor ideia  do
por quê desses livros serem
acrescentados. Sabemos que
as leituras públicas nessa épo-
ca se tornaram parte dos ser-
viços judaicos, textos e mais
textos foram acrescentados e

outros esquecidos.  Calcula-se
que por volta do ano 300 a.C a
Torá foi canonizada, não dá pra
saber quais os critérios dessa
canonização.Imaginamos que o
gosto popular e o julgamento
sacerdotal desempemnharam
um papel importante. A tradi-
ção rabínica diz que no Conse-
lho de Iavné, já no inicio da era
cristã,  o cânone foi finalmen-
te, determinado. Por exemplo,
o rabi Akiva disse: “No mun-
do inteiro nada existe ao dia
em que o Cântico dos Cânti-
cos foi dado a Israel, pois to-
dos os escritos são sagrados,
mas o Cântico é o santíssimo
santuário”.

Cânone é um termo  gre-
go, kanón, utilizado para de-
signar uma vara que servia de
referência como unidade de
medida. Na Língua Portugue-
sa o termo adquiriu o signifi-
cado geral de regra, preceito
ou norma.

A Fábrica de Cultura Brasilândia é uma
conquista de liderança e comunidade.

Fingem que não sabem, escondem e até mentem
sobre o assunto mas por trás da mentira tem a verda-
de e a história verdadeira ninguém apaga. A Fábrica
de Cultura Brasilândia é uma luta nossa,  Associação
dos Moradores do Jardim dos Francos e Adjacênci-
as, uma conquista da comunidade através de várias
reuniões na época com o saudoso  Edmur Mesquita
que juntamente com a ex.Secretária de Cultura Cláu-
dia Costin.

Na época alguns parlamentares da região só fica-
ram sabendo da luta pelo equipamento para o bairro
depois que o processo já estava em andamento, isso
é apenas parte de uma história de conquista que hoje
beneficia a população que mais necessita nos bairros
de fundão.   A  foto mostra o Ex. Secretário Edmur
Mesquita e uma Assessora Técnica recebendo do-
cumentos de Henrique Deloste indicando a constru-
ção de uma das Fábricas de Cultura na Av. Inajar de
Souza com a Penha Brasil no Jardim dos Francos.

De Bloco a Escola, a Joia
da Vila ja é Sucesso

 A Joia da Vila fez o seu primeiro desfilar como
escola de Samba na Vila Dionisia com mais de 300
componentes e na primeira brilho na Avenida Afon-
so Lopes Vieira, acompanhada por muitas pessoas o
desfile só encerrou em frente a sede da Escola na rua
Puxinana- Vila Rica, o Presidente da Escola Sérgio
Matroni ficou muito contente, agradeceu a todos e já
adiantou que na próxima a trilha sonora vai ser sobre
o Pantanal. A Escola de Samba Joia da Vila é nossa, é
da Comunidade, é da Brasilândia/Cachoeirinha.

Parque da Água Branca
Famílias que
levam seus filhos
para passear no
Parque da Água
tem que ir prepa-
rado com alimen-
tação porque no
Parque falta ponto
de alimentação e
uma boa Sorvete-
ria tudo com
preço justo sem
abuso.

A mulher que trabalha
e o povo não esquece

Nesta foto destacamos a Vereadora Sandra
Santana ao lado Instrutor de Danças e DJ Jonas
Verissimo, o Click foi durante o evento Oficinas da
Revisão Intermediária do Plano Diretor realizado na
Casa de Cultura da Freguesia do Ó. O DJ Recruta
também é envolvido no trabalho Social junto a Co-
munidade.

 94778-1027
Erivelton
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Giro na cidade maravilhosa

Estive no Shopping Madureira com nossos colunistas do jornal
São Paulo de  Fato para uma conversa e um reconhecimento
pelo trabalho realizado no Rio de Janeiro. Foi produtivo e acre-
dito que novos negócios irão surgir. Na foto o casal Antonio
Ferreira e Cleide Vasconcellos que faz "O lado oculto do artis-
ta" e a Mihriam Cristina que fala sobre a noite carioca.

 Fomos no Samba Casa Vaca Atolada na agitadíssima Lapa
espaço de boêmio da cidade maravilhosa ver o show de
Margarete Mendes a Nega do Axé e seu grupo de músicos de
primeira qualidade. Caracas... como dizem os cariocas.

  Quem visitou a cabine da Sintonia da Sintonia de Bambas e
Jornal São Paulo de Fato no Sambadromo do Sapucaí foi a radi-
alista Simone Canuto que será nossa parceira e representante
do Carnaval do Rio de Janeiro.
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Saiba quem desfila na sexta e quem
desfila no sábado em 2023

Estão definidas as chaves
do grupo Especial para os Des-
files das Escolas de Samba de
São Paulo em 2023. Desfilam
na sexta-feira, 17 de feverei-
ro: Acadêmicos do Tatuapé,
Barroca Zona Sul, Gaviões da
Fiel, Independente Tricolor,
Rosas de Ouro, Tom Maior e
Unidos de Vila Maria. No sá-
bado, 18 de fevereiro, passam
pelo sambódromo do Anhembi:
Acadêmicos do Tucuruvi,
Águia de Ouro, Dragões da
Real, Estrela do Terceiro Mi-
lênio, Império de Casa Verde,
Mancha Verde e Mocidade
Alegre. A divisão para as duas
noites foi estabelecida em ple-
nária,  terça-feira (10).

 Vale lembrar que, para o
grupo Especial,  Mancha Ver-
de, Acadêmicos do Tatuapé,
Acadêmicos do Tucuruvi, Es-
trela do Terceiro Milênio e In-
dependente Tricolor têm suas
posições predefinidas para os
desfiles em 2023 e, portanto,
não participam do sorteio.
Sabe-se, então, que, na sexta-
feira de Carnaval, 17 de feve-
reiro, a Independente Tricolor
abre os desfiles, posição reser-
vada à vice-campeã do Aces-
so no ano anterior; seguida
pela Acadêmicos do Tatuapé,
que ficou com a 12ª colocação
em 2022 e, pelo regulamento,
deve ser a segunda escola a
desfilar na sexta-feira.

 A ordem
de desfile
dos três
grupos

será
sorteada
no dia 20
de junho.

 PANTANAL: A novela
Pantanal chocou e empolgou
telespectadores ao exibir na
última semana uma cena em
que Jôve (Jesuíta Barbosa) fi-
cou nu diante de Juma (Alanis
Giulen). A sequência durou
poucos segundos e depois
mostrou apenas o bumbum do
ator de 30 anos. Isso mostra,
que depois de décadas de ob-
jetificação do corpo feminino,
o jogo virou e a nudez frontal
masculina tem deixado de ser
tabu na televisão brasileira.

SABRINA SATO: Dezoi-
to anos depois de ganhar o
BBB 3, Sabrina Sato voltou
para a emissora, mas de um
jeito diferente. A apresentado-
ra, que sempre agradou o pú-
blico com seu jeito descontra-
ído e sua espontaneidade, as-
sumiu duas atrações no GNT,
canal pago da Globo. Segundo
ela mesma, essa mudança re-
presenta seu amadurecimento
em sua carreira. Os progra-
mas sob o seu comando serão:
"Desapegue se for Capaz" e
"Saia Justa".

TV JOVEM PAN: Vai
mexer na sua programação da
hora do almoço para acirrar a
briga por audiência entre os
canais de notícia da TV por
assinatura. Essa mudança de-
verá acontecer esta semana.
"O Pânico" será exibido ao
vivo das 13h00 às 14h00 - até
então o programa era transmi-
tido a noite gravado. O objeti-
vo é fazer frente com os pro-
gramas do horário nos canais
fechados.

OTAVIANO COSTA: Vai
passar a perna no adversário.
Essa é a premissa do progra-
ma "Cozinhe Se Puder" - Mes-
tres da Sabotagem, reality que
volta à grade do SBT aos sá-
bados. Mas o
apresentador,Otaviano Costa,
quer quebrar as regras do for-
mato e implantar temperos de
leveza e humor na competição
culinária. A ideia é de que cada
cozinheiro prejudique o traba-
lho do outro. Os quatro parti-
cipantes concorrem a um prê-
mio de R$ 25 mil reais cada
episódio.

BAIXARIA ENTRE SI-
MONE E SIMARIA: A dupla
armou um barraco daqueles e
interrompeu a gravação do
programa do Ratinho na sema-
na passada. As cantoras foram
convidadas para cantar a nova
música de trabalho e o barra-
co começou quando Simaria
parou a banda para anunciar
que estava rouca, o que dei-
xou a irmã muito irritada. Ao
perceber a confusão, Ratinho
interrompeu a discussão e pe-
diu para que elas interpretas-
sem a música do novo DVD.

PREJUÍZO DA GLOBO:
Após o levantamento do de-
partamento da emissora, foi
constatado um grande prejuí-
zo em 2021 no montante de R$
173 milhões. O balanço foi di-
vulgado pelo GCP (Globo Co-
municações e Participações),
muito embora a receita líquida
da emissora foi de R$ 14,4 bi-
lhões no período. Um aumen-
to de 15% em relação a 2020.
Apesar de ganhar mais dinhei-
ro, a Globo viu seus custos
crescerem por causa dos atra-
sos dos eventos esportivos na
pandemia.

CASOS DE FAMÍLIA: A
partir da próxima semana o
programa apresentado por
Cristina Rocha que já está há
13 anos no ar será reformula-
do. A novidade é que a atra-
ção do SBT passa a receber
famosos em suas edições diá-
rias, trazendo para junto com
a apresentadora e os demais
participantes debaterem a res-
peito do tema do dia. O pro-
grama, que já vinha desgastan-
do os telespectadores com seu
formato só tem essa opção de
mudança, caso contrário ele
sairá da grade de programa-
ção do SBT.

ACUSAÇÕES DE ABU-
SO NA SÉRIE DE PEDRO
CARDOSO NA HBO:

A série intitulada "Área de
Serviço"  criada por Pedro
Cardoso e Graziella Moretto
para a HBO, está dando o que
falar. O clima está muito con-
turbado tanto é verdade que
um grupo de participantes te-
ria enviado uma carta aberta
para o departamento de cria-
ção pedindo demissão. O tex-
to fala de abusos no Set de
gravações onde a situação fica
insustentável . Pedro Cardoso
que saiu da "Grande Família"
(2001-2014) sempre colecio-
nou polêmicas, uma delas:
Quando disse que Sílvio San-
tos promove entretenimento na
sua TV de péssima qualidade
além de iludir os pobres. A co-
luna quer lembrar a esse pro-
blemático atorzinho, que Sílvio
Santos é o brasileiro que mais
paga imposto no país além de
gerar milhares de empregos.

LIVIA ANDRADE NA
BAND: A emissora já definiu
o nome do programa que será
comandado por ela nas noites
de sábados "Música Mix com
Lívia Andrade". AS gravações
serão iniciadas esta semana e
o programa terá um formato
diferente e poderá colocar a
Band numa competição mais
acirrada com as concorrentes
para uma melhor pontuação no
IBOPE.

 Frase Final: A  arrogân-
cia define a insegurança do
ser humano.

Hoje inicio a minha coluna comentando
as principais notícias da semana:

Giro de Noticias Cleide Show

O lado oculto do artista!

Contatos de show com Cleide Vasconcelos - 21-9 8414-1978
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