
Governo de SP dá posse ao novo comandante
geral da PM, coronel Ronaldo Vieira

SER MÃE, O MAIOR GESTO DE
AMOR E CARINHO

Esse é um mês muito especial em que co-
memoramos o dia das mães, data muito espe-
rada no calendário pelo setor de vendas que
sofreu um baque enorme desde o início da pan-
demia. Segundo índices que a Associação Co-
mercial de São Paulo – ACSP sempre levanta
para o setor de comércio, as datas comemora-
tivas ajudam a confiança do comércio a cres-
cer. E com a chegada do dia das mães, esse
índice subiu um pouco mais e já dá um folego
renovado para o setor. Leia Mais.  Pág. 5

Aqui na
Reynal você

encontra
diversos
temas de

cartões para
escrever para

quem você
mais ama!
Não perca

tempo e
venha

conferir!

Nesse Palco Iluminado!

 O título é verso de um samba enredo de car-
navais passados (Imperatriz Leopoldinense 2020/
1981), mas serve de referência para descrever a
alegria e o calor humano no Carnaval das esco-
las de samba 2022 e dos desfiles na Marques de
Sapucaí. Pág. 6

 O governador Rodrigo
Garcia participou no dia
(3/5) da troca de Co-
mando Geral da Polícia
Militar de São Paulo. O
novo comandante geral
da PM, coronel Ronaldo
Miguel Vieira, assumiu o
cargo durante cerimônia
realizada na sede da
Academia de Polícia
Militar do Barro Branco,
na capital paulista. Pág. 6

Secretaria de Obras desenvolve projetos para
construção de pistas de skate em sete CEUs

Para aproximar cada
vez mais a população

paulistana dos Centros
Educacionais Unifica-

dos (CEU) da Prefeitu-
ra, a Secretaria Munici-

pal de Infraestrutura
Urbana e Obras

(SIURB) está traba-
lhando no desenvolvi-

mento dos projetos para
a construção de pistas

de skate em sete CEUs
da cidade. Pág. 3

Na zona norte da Capítal, Freguesia do Ó e Parada
Inglesa recebem edição deste ano da Virada Cultural

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura divulga, nesta
quarta-feira (04), o Chamamento de Adesão à
Programação da Virada Cultural 2022. Com o
objetivo de ampliar ainda mais a pluralidade do
evento, podem se inscrever instituições ligadas
à cultura, espaços culturais, restaurantes, even-
tos ao ar livre e outros promotores de ativida-
des dessa área. Os interessados devem sub-
meter suas propostas até 11 de maio, às 20h,
que poderão ser consultadas no site oficial do
evento, que será realizado entre 28 e 29 de
maio.  A edição deste ano da Virada Cultural
busca promover a descentralização da cultura,
de forma a trazer a periferia para os palcos.

Em um formato inédito, o evento ocorrerá em
oito regiões: Butantã (Zona Oeste); Freguesia
do Ó  e Parada Inglesa (Zona Norte); Campo
Limpo  e M'Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel
Paulista e Itaquera (Zona Leste), além de Super
Vale, que engloba o Vale do Anhangabaú e seu
entorno (Centro).

A adesão é gratuita. É necessário o forne-
cimento de dados da instituição responsável e
do evento, incluindo público alvo, grade da pro-
gramação, linguagem artística e sinopse da atra-
ção. As propostas recebidas serão submetidas
à avaliação da Curadoria de Programação da
Virada 2022. O preenchimento do formulário
não garante adesão automática.

Atividades poderão ser consultadas no site oficial do
evento, que ocorrerá em 28 e 29 de maio
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Datas célebres

 As datas célebres e espe-
radas com festividades, em
tempos passados eram come-
moradas com festividades,
tanto cívicas ou religiosas!
Comemorações cívicas reuni-
am escolares, militares, políti-
cos, sempre com multidões a
presenciar. A Esquadrilha da
Fumaça com evoluções aére-
as encerravam o evento.
Quanto as datas religiosas, as
igrejas recebiam  fieis para
adoração, santa missa e pro-
cissão. No encerramento, a
homilia pronunciada por um
religioso enchia os corações
dos fieis com fé e esperança
de dias melhores! Aconteceu
a covid-19: as célebras datas
em questão foram cancela-

CrônicaTia Zulmira

Conselho

 Salve o Dia das Mães!

Ao abrirt as portas do
abençoado terreiro da vovó
Candinha, me deparo com cli-
entes cantando:”Mãe é uma
só que temos no mundo; Mãe
é o amor mais puro e profun-
do!” Salve Vovó Candinha,
uma Mãe para nós! Franca-
mente, depois da covid-19 ha-
ver feito um estrago nas po-
pulação, ainda há pessoas de
fino trato que se lembram da
mãe! Muitas datas cívicas e
religiosas foram pro beleléu;
porém, o ‘Dia das Mães’ será
comemorado! Aleluia, aleluia!
O líder da comissão tomou a
palavra:”Magnânima guru, vi-
emos ao abençoado terreiro
encomendar  um trabalho para
o Dia das Mães!” Para aten-
der a comissão, foi designada
a cabocla Tereza, mãe de uma

leva de filhos! “Zifios, pelo
andar da carruagem, pensei
que o ‘Dia das Mães’ fosse pro
brejo, comandado pela covid-
19, que mandou pra cucuia as
datas cívicas e religiosas! O
trabalho será realizado!” As
mamães receberão bênçãos,
serão felizes e conseguimos
ficar livres da covid-19, más-
caras, vacinas e das proibições
de festividades! “Salve as
Mamães!” Os clientes saíram
satisfeitos com a consulta, dei-
xando no ‘congá’  grana para
fazer façe à inflação quanto ao
preço dos insumos do terrei-
ro! Xô covid-19!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.Tia
Alzira, presidente do terreiro
da vovó Candinha
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   O momento inseguro que
vivemos me faz refletir que a
nossa Segurança Pública está
cada vez mais impotente diante
dos  crimes diários que são co-
metidos por elementos sangui-
nários e sem escrupulos. Será
que só o Policiamento é a solu-
ção? Será que falta planejamen-
to estratégico? Policiamento
preventivo? Policiamento osten-
sivo militar?  A Polícia Civil con-
tava com 29.717 policiais na
ativa em setembro de 2021 e
em 11/11/21 um déficit de 15mil
agentes diz a Associação dos
Delegados do Estado de São
Paulo - ADPESP. Já a Polícia
Militar do Estado de São Paulo
conta aproximadamente com
100.000 policiais.

As duas Polícias precisam
urgentemente se unir e plane-
jar como combater o crime or-
ganizado. Por outro lado, cabe
aos Governos dar o devido apoio
aos nossos hérois Policiais e
uma das ferramentas é a ilumi-
nação pública amarela que tem
que mudar para a cor BRAN-
CA é a tecnologia em LED.
Onde tem mais luz os criminoos
se afastam por serem da escu-
ridão. "A luz do sol é o melhor
desinfetante, a luz  elétrica, o
policial mais eficiente". A céle-
bre frase do Juiz da Suprema
Corte Americana Louis Bran-
delis é uma metáfora usada
para falar sobre transparência
pública. Mas também cabe no
sentido literal. Um grande
exemplo é a relação iluminação
pública e segurança. Sem duvi-
das, elas estão intrinsicamente
ligadas. E por que uma cidade
bem iluminada inibe a crimina-
lidade ?. Precisamos entender
a lógica dos mal feitores. Veja
bem,quem deseja cometer um
crime prefere locais escuros.
Porque possibilita uma investi-
da surpresa contra a vitima.
Além disso, dificulta sua identi-
ficação. Uma iluminação efici-
ente também permite ao mora-
dor enxergar o perigo com an-
tecedência. Um dos estudos
mais relevantes o do Banco
Nacional de Pesquisas Econô-
micas do Estados Unidos. O

Iluminação Pública em LED é uma
das soluções para Segurança!

Direito Ari Pereira

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

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

PENSAMENTO:  AMOR, HARMONIA, VERDADE E JUSTIÇA.

experimento, realizado com  a
policia metropolitana de Nova
York em 2016, incluiu pontos
de luz extras em 40 ruas da
cidade. E qual foi o resultado?
Após seis meses houve redu-
ção entre 36% (trinta e seis por
cento)  à  60% (sessenta por
cento) nos crimes ocorridos à
noite nas vias que receberam
reforço. Já está provado "LED
um avanço para iluminação
pública e segurança" devem
ser adotadas algumas medidas,
como um bom projeto lumino-
técnico. Mas, sem dúvidas, a
escolha do modelo de luminá-
ria é o mais importante. Hoje
a tecnologia mais eficaz é o o
LED. As luminárias em LED
proporcionam uma melhor qua-
lidade visual em relação as con-
vencionais . Em resumo, são
mais nitidas! Elas imitem luz
branca, que desperta maior
atenção diferentes das lâmpa-
das de sódio. Por exemplo:
amareladas. Além disso, ofe-
recem alto indice de reprodu-
ção de cor (IRC), isto é, refle-
te a cor, com maior fidelidade.
Outro diferencial das luminá-
rias em LED é seu raio de ilu-
minação maior e mais asserti-
vo, que as tradicionais. Dessa
modo, a luz direta proporciona
maior foco.

Na cidade de São Paulo
tem 618.355 lâmpadas. A ges-
tão Haddad na Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, instalou
aproximadamente 82.500 lâm-
padas LED. Fonte internet.
Agora a ação popular é a mais
importante para exigir da ILU-
ME - Rede Municipal de Ilu-
minação Pública a remodela-
ção que consiste na substitui-
ção das antigas lâmpadas de
sódio por luminárias de LED,
TECNOLOGIA que garante
melhor iluminação e menos
consumo de energia.

Quem paga e contribui para
o Fundo Municipal somos nós
na conta mensal de forneci-
mento de luz e energia elétrica
chamada de COSIP. Assim se
pagamos temos que exigir que
sejam remodeladas para lumi-
nárias LED.

Crônica

das. Igrejas fechadas! Sema-
na Santa sem o brilho anteri-
or. Em troca tivemos um fes-
tival de vacinas, máscaras, in-
flação, cemitérios lotados, po-
vão desempregado, um rolo
sem tamanho! Indústrias e
comércio foram fechadas, ca-
sas, apartamentos, terrenos,
residências para alugar apare-
ceram aos montes. O dinheiro
sumiu. O carnaval aconteceu
com brilho, após muita conver-
sa. A covid-19 colocou a po-
pulação mundial de saia justa!
No momento está nos deixan-
do e já vai tarde! Adeus más-
caras e vacinas!

Tia Zulmira, viúva, aposentada,
vítima da inflação e pau nos folgados!

Viva o carnaval!

Empreendedorismo & Gestão
Emp(r)aticando a empatia

Vicente Cavallari

 Hábito 1: Cultive a curiosida-
de sobre estranhos

Pessoas altamente empáticas
têm uma curiosidade insaciável
sobre estranhos. Elas conversam
com a pessoa à sua frente na fila
do caixa do supermercado ou sen-
tada ao seu lado no ônibus, man-
tendo viva aquela curiosidade na-
tural que todos nós tivemos quan-
do crianças, mas que a vida nos
levou a abandonar. A curiosidade
expande nossa empatia quando
conversamos com gente de fora
do nosso círculo social habitual,
trazendo novos olhares e visões
de mundo diferentes das nossas.
Desafie-se a conversar com um
estranho a cada semana. Coçar e
conversar é só começar.

 Hábito 2: Desafie os precon-
ceitos e descubra pontos em co-
mum. Todos nós fazemos suposi-
ções sobre os outros e usamos
rótulos. Por exemplo, “teimoso",
"arrogante", "sabe-tudo" e isso
nos impede de apreciar a sua in-
dividualidade. Pessoas empáticas
buscam pontos em comum com o
outro e não aquilo que os divide.

 Hábito 3: Experimente a vida
de outra pessoa

Pessoas empáticas expandem
sua empatia experimentando a
vida de outras pessoas, colocan-
do em prática uma frase atribuída
a Clarice Lispector: "Antes de jul-
gar a minha vida ou o meu caráter,
calce os meus sapatos e percorra
o caminho que eu percorri, viva
as minhas tristezas, as minhas
dúvidas e as minhas alegrias".
Cada um de nós pode conduzir
seus próprios experimentos. Bus-
que, dentro de seus círculos de
convivência, experimentar vivên-
cias diversas daquelas do seu co-
tidiano para entender melhor por-
que as pessoas agem como agem.

 Hábito 4: Ouça com atenção
– e abra-se para o outro

Existem duas condições ne-
cessárias para se tornar uma pes-
soa altamente empática: dominar
a arte da escuta ativa e tornar-se
vulnerável. É preciso desenvolver
a capacidade de estar presente no
que realmente está acontecendo
no interior do outro naquele exa-
to momento – seus pensamentos,
sentimentos e necessidades. Re-
mover nossas "máscaras" e reve-
lar nossos sentimentos a alguém
é vital para criar um forte vínculo
empático. A empatia é uma via de
mão dupla.

 Hábito 5: Inspire ações em
massa e com impacto social.  As
pessoas normalmente acreditam
que a empatia só acontece no ní-
vel individual. Estudos compro-
vam, no entanto, que a empatia
pode ser, também, um fenômeno

de massa com grandes impactos
sociais. Basta observar os mo-
vimentos de doações que ocor-
rem nas grandes catástrofes cli-
máticas ou ambientais. Quantas
pessoas são mobilizadas e se
"sentem na pele" dos flagela-
dos? Pesquisadores sugerem
que a empatia provavelmente
crescerá em escala coletiva se
suas sementes forem plantadas
desde cedo em nossos filhos. Es-
tudos feitos no Canadá, indica-
ram sensível queda nos casos de
bullying na escola bem como a
elevação do desempenho esco-
lar dos estudantes após o início
do programa de ensino da em-
patia nas escolas. Além da edu-
cação formal, o grande desafio é
descobrir como as redes sociais
podem aproveitar o poder da em-
patia para criar ação política em
massa, para disseminar não ape-
nas informação, mas a conexão
empática entre os internautas.
Hábito 6: Desenvolva uma ima-
ginação ambiciosa

Finalmente, pessoas alta-
mente empáticas fazem muito
mais do que se importar com os
de sempre, ou seja, aqueles que
vivem às margens da sociedade
ou que estão sofrendo. Isso é
necessário, mas não suficiente.
É preciso ter empatia, também,
com pessoas do nosso círculo
de relacionamento, mas cujas
crenças não compartilhamos.  Se
você é um ativista do aqueci-
mento global, por exemplo, vale
a pena tentar se colocar no lugar
dos executivos da indústria do
plástico – entendendo seus pen-
samentos e motivações – se qui-
ser elaborar estratégias eficazes
para deslocá-los para o uso de
materiais alternativos.  Século
21- A Era da Empatia.   O século
20 foi a Era da Introspecção,
quando a cultura da autoajuda e
da terapia nos encorajou a acre-
ditar que a melhor maneira de en-
tender quem somos e como vi-
ver era olhar para dentro de nós
mesmos. E assim ficamos olhan-
do para nossos próprios umbi-
gos. O século 21 deve se tornar
a Era da Empatia, quando nós
descobrimos não apenas através
da auto reflexão, mas interessa-
dos pela vida dos outros. Preci-
samos de empatia para criar um
novo tipo de revolução. Não
uma revolução antiquada cons-
truída sobre novas leis, institui-
ções ou políticas, mas uma re-
volução radical nas relações hu-
manas.

 Ensinamento da semana:
“Ter empatia é encontrar ecos
dos outros dentro de si mesmo”
José Roberto Marques

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

A boa notícia é que podemos cultivar a empatia ao longo de nossas
vidas. Selecionei  6 hábitos que caracterizam pessoas altamente

empáticas (HEP, do inglês, Highly Emphatic People)

 O carnaval 2022 embora
fora de época, devida a lei im-
posta pela covid-19 aconteceu.
Havia dúvidas sobre  sua rea-
lização. A covid-19 que tanto
castigou populações, deu uma
trégua e o carnaval aconteceu,
para alegria dos foliões, dos
telespectadores que acompa-
nharam os desfiles luxuosos e
característicos. Aguardamos
para o próximo ano a não pre-
sença da covid-19 e outras
moléstias infectiosas e
mortais,para que o carnaval
aconteça no mês tradicional,
fevereiro, muita alegria e que
os blocos se apresentsm com
as originais fantasias e carros
alegóricos dotados de bom
gosto e muita imaginação!

Tia Zulmira, carnavales-
ca dos velhos tempos!

Professor Clovis Pereira

Tia Alzira

Coringão ganhou e a torcida festejou! Carnaval foi um
sucesso! Outro sucesso, este negativo, são os aumentos
do custo de vida que está ferrando os viventes!

Políticos estão calados, a inflação tirou o embalo mentiroso
dos candidatos. Se prometerem algo, ninguém acredita!

Foi o tempo em que a promessas mentirosas ganha-
vam votos e o cabra era eleito!

Hoje o eleitor vota para se ver livre decomplicações, porém
sabe que será enganado pela 1000ª vez!

Nossa Câmara de vereadores é composta com 55 ex-
representantes do povo! Antes da eleição o cabra ainda
aparece em algum programa de tevê; ganhando, desapa-
rece!

Caso consiga encontra-lo e solicitar providência contra ruas
esburacadas, asfalto irregular, parecendo estrada de fazenda,
ele dirá: vou tomar Providência! O eleitor fica em parafuso:
que providência será esta? Ele entrou num bar!

RUA PATIS, 20 - V.N. CACHOEIRINHA
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  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

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

 DEVO COMER CARNE?

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!

Pergunta-nos se é viável a
alimentação com carne ani-
mal, o que podemos respon-
der já que cada caso é um
caso? Nós não fazemos uso
desta nutrição e orientamos
aqueles que nos procuram a
também não comerem, mas
como afirmamos, isto depen-
de de cada um. Se você não
consegue ficar sem, então
coma desde de que você não
seja escravo da mesa, dimi-
nua a quantidade, mas, vamos
em frente: O Bhagavad Gita
foi escrito a mais ou menos 5
mil anos e trata do Teísmo,
do conhecimento do Ser, da
manifestação Cósmica, do
Carma e do Tempo Eterno. É
considerado, por muitos pen-
sadores, como uma joia lite-
rária que estimula o vegetari-
anismo.  Na saúde sabe-se
que através do consumo de
carnes desenvolve-se o can-
cro, a obesidade, o colesterol
elevado, o diabetes, o enfar-
to, a insuficiência cardíaca, os
ataques cardíacos, o enfarto
cerebral, a hipertensão arteri-
al, a insuficiência renal, trans-
tornos digestivos, prisão de
ventre, dores de cabeça, pro-
blemas hepáticos, mau hálito
além de fazer do estomago um
cemitério de cadáveres em
decomposição, entre outros
sintomas que não vale a pena
mencionar. No impacto am-
biental, segundo a ONU, o
maior dano é o efeito estufa
no planeta produzido pelo di-
óxido de carbono, metano,
oxido de nitrogênio e amoní-
aco provenientes da indústria
de carne, além de ser a causa
principal da deflorestação para
criar campos de pastagens e
forragens. A pecuária utiliza
30% da superfície terrestre e

O Curso de Educação
de Trânsito nasce a partir
de uma filosofia de trânsi-
to que acredita que traba-
lhar a favor trânsito impli-
ca numa postura sobretu-
do ética pela qual devem
se pautar todos aqueles que es-
tão envolvidos com o trânsito,
dos pedestres em geral até a
mais alta autoridade. Temos
uma legislação adequada e que
está em constante aperfeiçoa-
mento. Por adequada podemos
dizer que ela pode ser compre-
endida, em seus aspectos bási-
cos, até de maneira intuitiva,
mesmo por aqueles que nunca
frequentaram um Centro de
Formação de Condutores, ber-
ço formador dos motoristas.
Não restam dúvidas que se essa
legislação fosse seguida por to-
dos, nossa realidade não teria
estatísticas tão negativas. Se a
lei é adequada, mas não é cum-
prida é porque há falta de edu-
cação. Portanto, a educação
merece ser enfatizada. Referi-
mos a educação não de forma
restrita ao conhecimento da le-
gislação e outras disciplinas que
compõem a grade curricular
dos diversos cursos sobre trân-
sito. A educação precisa consi-
derar o homem dentro de uma
visão holística que produza
mudança efetiva de comporta-
mento. Com o passar do tem-
po, expressões são criadas,

O CURSO DE EDUCAÇÃO
DE TRÂNSITO

ocupa 33% de toda superfí-
cie cultivável destinada à pro-
dução de forragens. Ao mes-
mo tempo, os frigoríficos, os
curtumes e as industrias de-
rivadas contaminam os cur-
sos de agua, o ar e a terra.
Portanto, dentro deste con-
texto, consumir carne é um
comportamento antieconômi-
co e antiecológico.

 Vejamos por outro lado:
Conforme a União Vegetaria-
na Argentina, uma vaca ne-
cessita de um hectare de ter-
ra e em dois anos o animal
alcança 400 kg dos quais se
destinam à alimentação ape-
nas 290 kg, ou seja, em dois
anos um hectare produz 290
kg de alimento. Se a mesma
área fosse utilizada para o
cultivo de grãos e cereais, uti-
lizando um sistema de culti-
vação biológica, produziria 6
mil kg de soja, já que o rendi-
mento deste grão por hectare
é de 3 mil kg, e se fosse de
trigo a mesma área produzi-
ria 7 mil kg, e se fosse de
milho, a produção seria de 12
mil kg.  Além do exposto, a
alimentação grosseira dos hu-
manos atrai, espiritualmente
falando, entidades infelizes
vampirizadoras e interessadas
no fluido vital dos recém de-
sencarnados e nas vibrações
animalizadas dos animais que
se compara à vitalidade fluí-
dica que tais seres precisam
e buscam. Isto sem contar as
energias deletérias do medo,
do sofrimento e do ódio que
os animais nutrem no abate e
que os humanos ingerem jun-
to com a alimentação. Diante
desta descrição, a decisão de
comer carne ou não só depen-
de de você.

O Bar do Tião é
um local onde os ami-
gos se reúnem para
apreciar uma cerve-
ja bem gelada, con-
versar, rir, assistir
aos jogos do seu time
de coração, paquerar
e se divertir muito.
Estamos abertos de
segunda a sábado. O
Bar traz além das sa-
borosas porções, di-
versos atrativos es-

peciais. Dispomos de um vasto acervo de cachaças nacionais e
importadas.  Sinta-se à vontade com seus amigos e familiáres.
Aproveite todo conforto e agilidade dos nossos serviços. A con-
quista de nossos clientes está relacionada a grande qualidade
que oferecemos em nossos serviços.

Bar do Tião - Sede Zero

Rua Monjolo, 386
  Fregues ia do Ó  -  São Paulo

 Telefones : (11)  3999-5213 /  94736-4989
www.bardotiao.com.br

Roteiro Cassius Clay

Curiosidade Adir Vergilio

outras caem em
desuso e há aque-
las que passam a
ter novo significa-
do. Este é o caso
do Trânsito. Origi-
nalmente esta ex-
pressão indicava
movimento, mas
quando se fala que
há trânsito nas
grandes capitais,

todos interpretam como
paralisação. No sentido
original o primeiro e mai-
or exemplo de trânsito
encontramos dentro de
cada um de nós. Nosso
corpo funciona através de

um frenético trânsito interno e
se ele para, é indício de morte.
Portanto trânsito é vida. Esse é
o valor maior que podemos,
nos pautar quando lidamos com
o trânsito. Cada vez que um
professor ministra uma aula de
maneira desleixada estará for-
mando Instrutores de Trânsito
displicentes que, por sua vez,
irão formar condutores irres-
ponsáveis, com grande proba-
bilidade de causar acidentes.
Portanto, é uma reação em ca-
deia num sistema em que nin-
guém atua isoladamente. Um
agente da autoridade não tem
menor importância do que um
legislador que assina uma lei.
Cada vez que alguém faltar com
a conduta ética, a sociedade
estará pagando um alto preço.
Atuar dentro da esfera educa-
cional para formar essa cons-
ciência ética com relação ao
trânsito em todos os cidadãos
é a proposta que justifica o sur-
gimento dos cursos, que pre-
tendem-se desenvolver sem
nunca perder de vista esta vo-
cação.

ADIR  VERGILIO
ESPECIALISTA  EM TRÂNSITO

WHATSAPP - (11) 9.9958-4775

São Paulo Cassius Clay

Para aproximar cada vez
mais a população paulistana
dos Centros Educacionais Uni-
ficados (CEU) da Prefeitura,
a Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras
(SIURB) está trabalhando no
desenvolvimento dos projetos
para a construção de pistas de
skate em sete CEUs da cida-
de. A Iniciativa faz parte da
parceria entre a SIURB e a
Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), que visa a cons-
trução de novas unidades da
rede municipal de ensino, a re-
forma das escolas, ampliação
das estruturas existentes e co-
berturas das quadras esporti-
vas.  A Prefeitura está inves-
tindo aproximadamente R$ 200
mil na elaboração dos projetos
das sete novas pistas de skate.
Os trabalhos, que serão finali-

Secretaria de Obras desenvolve projetos para
construção de pistas de skate em sete CEUs

zados em maio, são acompa-
nhados de perto pelo Depar-
tamento de Edificações da
SIURB. Após a aprovação dos
projetos, as obras serão licita-
das. A construção das novas
pistas está prevista para come-
çar ainda neste ano. Na Zona
Leste, os CEUs Parque São
Carlos, Azul da Cor do Mar e
Três Pontes foram os escolhi-
dos para receber as pistas. Na
Zona Sul, as novas pistas de
skate serão construídas nos
CEUs Cantos do Amanhecer
e Heliópolis. Os novos equipa-
mentos para prática do espor-
te também serão construídos
nos CEUs Jaguaré e Jardim
Paulistano, nas zonas Oeste e
Norte, respectivamente. Mais
de 10.200 pessoas que prati-
cam esporte nos CEUs serão
beneficiadas.

 Para que as pistas aten-
dessem os padrões e as expec-
tativas dos skatistas e das co-
munidades no entorno dos
CEUs, nossas equipes realiza-
ram vistorias técnicas em cada
uma das unidades. As visitas
foram sempre acompanhadas
pela direção das unidades de
ensino, por alunos e por prati-
cantes do esporte no bairro.
Para o desenvolvimento dos
projetos, contamos ainda com
a participação da Associação
de Skatistas de Heliópolis, que
fez importantes contribuições
para a concepção das pistas.

 Quatro tipos de pista foram
projetadas. O circuito do tipo

“flow” traz rampas e transi-
ções mais arredondadas e em
formato orgânico, que permi-
tem maior continuidade fluidez
nas manobras. Já a pista do tipo
“street” reproduz os obstácu-
los que os skatistas encontram
nas ruas, como escadarias,
bancos, rampas e corrimãos.
A “mini rampa” reproduz o tra-
dicional formato do half pipe
(formato de U), mas em tama-
nho reduzido. Foi pensado, ain-
da, em uma pista que trará as
modalidades “street” e “flow”
combinadas. Os circuitos fo-
ram projetados para atender
desde skatistas iniciantes até
esportistas profissionais.

Hoje inicio a minha coluna
fazendo um resumo das últimas

notícias da semana.

 CARLOS NASCIMENTO
DE VOLTA AO SBT:-  Fora da
televisão desde que saiu do SBT
em dezembro de 2020,Carlos Nas-
cimento alfinetou Sílvio Santos.
O veterenano apresentador dis-
se que volta agora para a emis-
sora para apresentar os debates
entre os candidatos à presidên-
cia, mas sabe que não foi uma
escolha de Sílvio Santos.

 CASO DE FAMÌLIA COM
CHRISTINA ROCHA:  Em seu
pior momento de audiência des-
de que estreou em 2004, "Caso
de Família", apresentado por
Christina Rocha, tenta chegar a
algum lugar para não ser descon-
tinuado no SBT. Na última sexta-
feira, Sílvio Santos determinou
que convidem famosos para opi-
nar sobre os anônimos, pois se
não melhorar a audiência sairá
fora da grade de programação da
emissora.

 CHICO PINHEIRO FORA
DA GLOBO:  Após 32 anos de
casa, Chico Pinheiro foi demitido
da TV Globo e não terá substitu-
ído no comando do "Bom Dia
Brasil''. A jornalista Ana Paula
Araújo, que dividia a bancada
com o apresentador desde 2013,
comandará o matinal sozinha a
partir desta segunda-feira.

 PROGRAMA "QUAL VIA-
GEM" RENOVA O CONTRA-
TO:  Por mais dois anos o pro-
grama "Qual Viagem" vai conti-
nuar na tela da Rede CNT, onde
depois da pandemia, a equipe
voltará a viajar para as cidades
turísticas de todo o Brasil onde
voltará mostrar as belezas e sua
evolução. O programa mostra as
cidades mais bonitas do Brasil e
do mundo, dando dicas de gas-
tronomia e passeios.

 PARCEIRO DE RENATA
FAN, DEIXA A BAND:  Comen-
tarista dos clubes mineiros no

"Jogo Aberto" na Rede Bandei-
rantes desde 2013 e grande par-
ceiro da apresentadora Renata
Fan, Héverton Guimarães está de
saída da Band após dez anos. Ele
optou por continuar só na emis-
sora de  rádio FM 98.0 de Belo
Horizonte.

 "MEGA SENHA" VEM CAN-
SANDO OS TELESPECTADO-
RES: Apresentado por Marcelo
Carvalho (Dono da Rede TV) o
programa é muito interessante
mas já vem cansando o público
que gosta da atração. O problema
principal é que os convidados
que vem participando da progra-
mação, tem prejudicado os candi-
datos que tentam ganhar um di-
nheiro extra respondendo as per-
guntas. O programa é a grande
atração da Rede TV e muito bem
comandado por Marcelo Carva-
lho, mas erra em não trazer famo-
sos mais inteligentes.

 CELSO PORTIOLLI FAZ A
FESTA NO SBT:  O apresentador
do "Domingo Legal" cumpriu a
promessa que fez no palco e fi-
cou só de roupão e cueca duran-
te o "Passa Repassa". O público
veio ao delírio e parece ter gosta-
do muito quando ele ficou quase
nu. Tanto é verdade que o SBT
bateu a Globo para a felicidade de
Sílvio Santos.

 EX BBB MARI GONZALEZ
COMETE GAFE AO ENTREVIS-
TAR MARTINHO DA VILA:  Es-
calada para ser a repórter da trans-
missão dos desfile das campeãs
pelo canal MultiShow, a ex BBB
Mari Gonzalez cometeu uma gran-
de gafe (Coisa de Amadora), quan-
do questionou o sambista Marti-
nho da Vila perguntando a ele
sobre a homenagem que recebeu
da Portela, quando na verdade ele
foi homenageado pela Vila Isabel.
Isso é que dá colocar gente que
não é do ramo.

Frase Final: Todo trabalho
deve ser remunerado.
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Automobilismo

Formula 1, as expectativas para o
primeiro Grand Prix em Miami

Claudir Pereira

 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
(11) 3801-4115

 A polícia militar tentou acabar com um show musical aberto em benefício dos moradores e
em homenagem ao trabalhador no Jardim Mirna-zona sul e deu a maior confusão envolvendo o
Vereador Marcelo Messias (MDB), o parlamentar chegou a ser detido e acusa a PM de usar a
força de forma desnecessária. É tudo para tirar o direito do cidadão na periferia onde já falta
muitas melhorias e ações culturais além disso a maior responsabilidade na fiscalização é neste
caso da Subprefeitura da região, não era um pancadão e nem um evento desorganizado.  Todo
cidadão  pode se reunir no espaço público sem autorização, desde que não esteja armado e
apenas informe os órgãos públicos competentes apenas para não prejudicar reuniões anterior-
mente agendadas para o mesmo local

Polícia tenta acabar com Show da
Comunidade no Jardim Mirna zona  sul

A foto mostra um dos pontos preferidos pelos frequentadores no Parque da
Água Branca, um espaço excelente com muito verde, mas que falta várias
melhorias começando pelo espaço que as crianças adoram Falta melhorias
na iluminação e troca de luminárias que deixam parte do Parque no escuro

durante a noite, brinquedos para as crianças, banheiros disponíveis até o
fechamento, circulação de segurança e ponto de alimentação.

Parque da Água Branca
 poderia ser melhor

Que legal é bom saber que podemos contar com o parceirão
Jair Araújo como Conselheiro de Saúde da UBS Jardim
Guarani. Ele foi um dos eleitos e tem todo nosso apoio na luta
pelas melhorias deste Posto de Saúde, parabéns Jair e conta
com o agente. SMS TEM NOVO SECRETARIO:
Falando em Saúde a Secretaria Municipal de Saúde tem novo
Secretario cuja o nome é Dr. Luiz Carlos Zamarco, Zamarco
assumiu a pasta recentemente e já está fazendo um bom
trabalho, seja benvindo.

Conselho de Saúde da
UBS Jd.Guarani

A procura por banheiros no Largo do Japonês é grande e
para constatar  basta prestar atenção nos bares e Pastelarias
que ficam ao lado do Bradesco na Av.Itaberaba, no Restaurante
Charme da Cachoeirinha por exemplo as pessoas,principalmente
idosos pedem o tempo todo para usar os banheiros que o comer-
ciante não tem obrigação de ceder mais também não nega para
colaborar. Sugerimos a Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
que  construa pelo menos três banheiros publico na Praça do
Largo do Japonês para atender a População da região, a alguns
anos atrás esse assunto chegou a ser cogitado mais depois hou-
ve uma troca de subprefeito e ninguém falou mais nada.

Não seria bom ter Banheiros Publico no Largo do Japonês?

No dia 30 de Maio a partir das 20h00 tem reunião do Conseg
- Conselho Comunitário de Segurança da Vila Amália/
Cachoeirinha onde você pode participar livremente e fazer suas
sugestões e reivindicações na área da segurança e melhorias
que o bairro precisa.   Na bancada do Conseg Vila Amália tem
a Presidente Lourdes de Freitas, Vice Mari Simplício e equipe,
um dos objetivos do Conseg além de trabalhar pelas melhorias
na Segurança é aproximar a Comunidade e as Lideranças da
Polícia Civil e Militar.

Conseg Vila Amália/Cachoeirinha em Ação

Os Estados Unidos, apesar do
quase desconhecimento dos ameri-
canos pela Formula 1, fazem um es-
petáculo à parte no circuito mundi-
al. Sempre com seu jeito particular
de realizar as provas da categoria,
foi o único lugar na Formula 1, a re-
alizar uma prova no estacionamen-
to de um hotel, o Caesars Palace,
em Las Vegas, em Nevada, onde
Nelson Piquet, ganhou o primeiro de
seus três títulos mundiais em 1981,

Keke Rosberg, o finlandês voador, venceu o mundial de
1982. Também em tempos de outrora e posteriormente, re-
alizou provas em lugares como Watkins Glen, Nova York.
Detroit, coração da indústria automobilística, no Michigan.
Long Beach e Riverside, na Califórnia. Sebring, na Flórida,
até mesmo no oval das 500 milhas de Indianapolis, entre os
anos de 1950 e 1960 e no seu circuito misto, construído
dentro do oval para a realização do U.S. Grand Prix, entre
os anos de 2000 e 2007, em Indiana. Dallas e Austin, no
Texas e Phoenix, no Arizona. Talvez o único país na era
moderna da categoria, a sediar três Grand Prix em uma
mesma temporada. Uma vez que o mercado americano,

seja um lugar em destaque no interesse das equipes e as
montadoras que os apoiam. Desta vez em Miami, fizeram
até uma marina artificial para decorar o local do Grand Prix
de Miami. Grandes expectativas cercam a realização deste
Grand Prix, já que está sendo esperado um desempenho
melhor do veterano inglês Lewis Hamilton. Apesar desta
semana, no dia primeiro de maio completar 28 anos do fatí-
dico final de semana em Imola, também fazem cinquenta
anos da primeira vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi, no
Grand Prix da Espanha em 1972, em Jarama, início de sua
arrancada para o primeiro de seus títulos mundiais em 1972.
Em Miami será a quinta prova do ano, em outros tempos
podíamos arriscar um prognóstico

de quem, isto é, quais pilotos e equipes, disputariam os
Mundiais de Pilotos e Construtores da Temporada, mas com
vinte e três provas no calendário, tudo pode acontecer, no
mais longo dos campeonatos da história.

Claudir Pereira,  clauddir@gmail.com
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 E-mail: hbveltman@gmail.com

Esse é um mês muito espe-
cial em que comemoramos o dia
das mães, data muito esperada
no calendário pelo setor de ven-
das que sofreu um baque enor-
me desde o início da pandemia.
Segundo índices que a Associ-
ação Comercial de São Paulo
– ACSP sempre levanta para o
setor de comércio, as datas co-
memorativas ajudam a confian-
ça do comércio a crescer. E
com a chegada do dia das mães,
esse índice subiu um pouco
mais e já dá um folego renova-
do para o setor.

Essa movimentação toda
tem a ver com a importância
que as pessoas dão para a data.
Afinal, estamos falando das
mães, esses seres enviados por
Deus para nos dar a vida, nu-
trir e cuidar. Por essa razão que
é uma data muito significativa.

Abordei recentemente, nas
redes sociais, a questão das lin-
guagens do amor e aproveito
aqui para lembrar um pouco do
tema que tem tudo a ver quan-
do se fala de mãe, sinônimo de
amor no sentido mais abrangen-
te, incondicional mesmo.

Todos nós, terapeutas, sabe-
mos da importância que tem um
gesto de carinho e atenção. E
o quanto sentir-se amado, por-
tanto acolhido, faz com que su-
portemos melhor os baques da
vida e até uma situação com-
plicada. E isso acontece porque
nos sentimos psicologicamente
amparados. Sabemos que hoje
as relações humanas mudaram
muito, inclusive os arranjos fa-
miliares que muitas vezes não
é mais aquele da chamada fa-
mília nuclear, que tem o pai e a
mãe como elementos centrais
junto aos filhos. Hoje em dia,
há mulheres sozinhas que cui-
dam de tudo, tem a figura mui-
to importante da avó, casais ho-
moafetivos, e até o homem so-
zinho como foi o caso do can-
tor e apresentador Ronnie Von
que sempre se declarou um
‘’pãe’’, por ter ficado com os
filhos do primeiro casamento
sob sua guarda para criar.

Mas o que importa lembrar
nesse momento é o quanto essa
linguagem pura de amor que
nutre nos faz bem. Porque, com
certeza é um sentimento forte,
belo e doce, que se doa por
completo pela felicidade dos fi-
lhos, que ama sem se preocu-
par em entender, que aceita to-
dos os defeitos, mas tenta cor-
rigi-los. A figura materna é
aquela que consegue expressar
um  sentimento sem igual, que
nos faz especiais diante de um
ser tão especial: nossa mãe.

SER MÃE, O MAIOR GESTO DE
AMOR E CARINHO

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!

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

O Talmud nos conta a his-
tória de um prosélito romano
que pediu a Hilel, o velho, o
grande sábio que viveu no
primeiro século de nossa era
comum, que lhe ensinasse
toda a Torá enquanto podia
ficar em um pé. Sem perder
a paciência diante de um pe-
dido tão presunçoso e diga-
mos assim, impossível, Hilel
respondeu com calma e com-
preensão: O que é odioso
para ti, não o faças as
outros.Esta é toda a Torá,o
resto é comentário, vai e es-
tuda-o(Shabat 31 a).Durante
alguns anos, estudei o Tal-
mud, num grupo encabeçado
pelo rabino Henry Sobel, na
CIP. Era às quartas-feiras no
começo da noite, éramos eu,
o rabino, o Chico Moreno de
Carvalho, o Moacir Amâncio,
o Jaime Klintovitz, o Luis
Dourado, o Dalio Sahm e mais
alguns interessados. Foi lá
que aprendi a acompanhar os
textos e a exegese do rabino
Adin Steinsaltz. Há dois anos,
o Igor me deu de presente o
Chumash, tradução para o
inglês do rabino, um extraor-
dinário trabalho por ele de-
senvolvido durante muito tem-

po. Ou seja, mais que nunca,
voltei ao estudo do Talmud, só
que dessa vez, sem o grupo.
E isso me faz enorme falta.
Enfim... Steinsaltz morreu aos
83 anos, e ainda tinha muito o
que contribuir para os estudos
dos Talmudim, o da Babilônia
e o de Jerusalém. Este último
voltou agora a  chamar a aten-
ção de estudiosos de todo o
mundo, após um longo perío-
do de ostracismo. O Zeca me
pede algum texto. Um pedido
dele é uma ordem, afinal ele é
um dos poucos e mais queri-
dos companheiros de toda a
nossa vida, desde os bancos
escolares. Assim, segue um
comentário meu, para espan-
to dos que não entendem como
é que um ateu, de formação
marxista e sionista, se preocu-
pa tanto com esses temas. Pa-
ciência. Não existe substituto
para um estudo completo dos
cinco livros de Moisés, o Pen-
tateuco e de seus comentári-
os, ou para o estudo profundo
do Talmud, dos Códigos de Lei
(Halachá) do judaísmo e de
um enorme acervo de Res-
ponsas sobre as questão que
surgem a toda hora, constan-
temente. É preciso ler, e reler,

Talmud Torá e algo mais

estudar a filosofia do judaísmo:
Judá Halevi , Maimonides,
Saadia Gaon, Bahia Ibn Paku-
da, Hasdai Crescas, Samson
Raphael Hirsch, Marx, Freud,
Jesus. Einstein e Marcuse.
Como é dito na Ética dos Pais,
“Vira-a e revira-a (Torá), por-
que tudo está nela (Ética dos
Pais, 5:25). Nada obstante, é
importante perceber que há
uma diferença fundamental
entre Torá e Talmud. A Torá é
a Lei de Moisés, segundo os
mais fanáticos, e ela se basta.
Já os Talmudes, o da Babilo-
nia e o de Jerusalém derivam
da lei oral, que reinterpreta e
vai muito além do que preco-
niza o Pentateuco. Mais, dá o
poder a uma nova espécie de
doutores da Lei, os rabinos.

O mais importante dos Tal-
mud é o da Babilônia, que in-
corpora muito do pensamento
persa. O de Jerusalém é mais
enxuto, e fica preso à obedi-
ência de Judá aos saduceus.
Mas isso é uma longa discus-
são que está em aberto, que
inclui os caraítas, os samarita-
nos, os essênios, uns defen-
dendo a Torá, outros a inter-
pretação do Judaismo, pelos
rabinos.

Que esse dia seja um
momento em que todas as
famílias, não importa de que
forma seja constituída, nos
traga um pouco de carinho,
de toque físico que é tão im-
portante numa relação afeti-
va, e com um presente espe-
cial para a mãe. Em primei-
ro lugar, o reconhecimento
por receber esse amor des-
se ser que tanto nos ama, e
um presente que é sempre
bom ganhar. A dica é com-
prar para ela algo que seja
para seu uso pessoal. Pense
nisso. Creme, perfume, uma
bolsa, levar para comer fora
se possível. O que importa é
o gesto, e que venha com
bastante afeto e amor. Esses,
não tem preço que pague.

FELIZ DIA
DAS MÃES!

 Lembre-se, sua opinião é
muito importante para nós.
Envie sugestões e comente
os assuntos abordados para
ajudar a transformar essa
coluna em um grande bate
papo para que, juntos, seja-
mos os agentes das mudan-
ças que queremos ver no
mundo. Aproveita para dar
uma passadinha nas nossas
redes sociais, pode curtir, se-
guir nossos conteúdos, envi-
ar sugestões e perguntas.
Esperamos sua visita!

A primeira dama, Marcela
Temer, teve suas comunica-
ções invadidas. Surgiram limi-
nares proibindo a divulgação,
alegando a proteção da intimi-
dade e da privacidade. Por
outro lado foram cassadas
com fundamento na liberdade
de expressão, manifestação e
informação. Qual a solução?

O caso merece uma inter-
pretação sistemática, ou seja,
de vários dispositivos da
Constituição Federal, conside-
rando-se os aspectos axioló-
gicos e morais das normas
princípios e das normas re-
gras. O artigo 5º, inciso IV, da
Lei Máxima, comanda a liber-
dade de manifestação do pen-
samento, sendo vedado o ano-
nimato, mas o inciso V, asse-
gura “o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo, além da
indenização por dano materi-
al, moral ou à imagem”. O in-
ciso IX, do mesmo artigo ga-
rante a “livre expressão da ati-
vidade intelectual, artística, ci-
entífica e de comunicação, in-
dependentemente de censura
ou licença. Conforme o inciso
XIV “é assegurado a todos o
acesso à informação e res-
guardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercí-
cio profissional”. São cláusu-

Artigo  Dircêo Torrecillas Ramos

Liberdade de expressão e Informação X Intimidade e Privacidade
las pétreas, insuscep-
tíveis de serem abo-
lidas, sequer por
emendas constituci-
onais, corroboradas
pela “Ordem Social
– da Comunicação
Social”, artigo 220,
da Lei Maior, ao ve-
dar qualquer restri-
ção à manifestação
do pensamento, à
criação, à expressão
e à informação, sob
qualquer forma, pro-
cesso ou veículo, ob-
servando o disposto
nesta. Ainda mais,
em seu § 1º, este dis-
positivo não permite
que lei contenha ou-
tro a constituir emba-
raço à plena liberda-

de de informação jornalística
em qualquer veículo de comu-
nicação social, observado o
disposto no artigo 5º, IV, V, X,
XIII e XIV e no § 2º veda
“toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e
artística”. Depreende-se dos
textos a liberdade e que há o
direito de informar pelos pro-
fissionais da área e o direito de
ser informado da população,
vedada a censura política. En-
tretanto deve ser observado o
disposto na Lei Magna. Esta,
também, estabelece a respon-
sabilidade dos informantes,
veda o anonimato, oferece o
direito de resposta e obriga a
indenização por dano materi-
al, moral ou à imagem.  Acres-
cente-se que o artigo 5º, inciso
X protege “a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem
das pessoas, que são inviolá-
veis, assegurando o direito à
indenização pelo dano materi-
al ou moral decorrente de sua
violação”. Até onde vai o di-
reito ou a liberdade à informa-
ção e começa a inviolabilida-
de ou o direito à intimidade e à
privacidade, ou, qual o alcan-
ce da proteção à vida particu-
lar e o início da liberdade de
comunicação? Como determi-
nar e responsabilizar, nos ter-

mos da Constituição evitando
o abuso ou a censura?

Gusy, além de outros segui-
dores na Alemanha, apresen-
ta a teoria das três esferas: a
íntima, a privada e a pública,
para a proteção das liberdades.
A primeira é absoluta, total,
onde ninguém poderá interfe-
rir ou restringir, por exemplo a
intimidade de uma casal. A
segunda é relativa, leva em
consideração o relacionamen-
to com outras pessoas, ou seja,
um casal ao receber outro,
deve manter um comporta-
mento adequado, respeitoso
com relação à vestimenta, ao
palavreado, condutas respeito-
sas, aceitáveis de acordo com
os valores médios na socieda-
de. A terceira tem uma prote-
ção menor, refere-se a pesso-
as públicas, no esporte, nas ar-
tes, na política, como um joga-
dor de futebol famoso ou a
exemplo do que ocorreu com
a princesa Diana. À primeira
vista, no caso presente, pare-
ce ser o caso da nossa primei-
ra dama, da esfera pública,
mas deveremos considerar
mais um aspecto. Há como
vimos uma distinção entre a
pessoa comum, cujos atos não
interessam à comunidade e a
pessoa pública, cujos atos são
importantes, e, como, em que
condições foram praticados.
Assim aqueles ocorridos quan-
do a Sra. Marcela Temer não
era conhecida, da sua ativida-
de particular são absolutamen-
te protegidos e invioláveis em
sua intimidade e privacidade,
como pessoa comum, sujeita a
reparos e indenizações – não
é censura e sim invasão. En-
tretanto, ao tornar-se pessoa
pública, e principalmente após
a posse, sendo esposa do Pre-
sidente da República e ocu-
pando funções sociais em nos-
sa República Federativa, pre-
valece o direito à informação,
à manifestação, à expressão,
de seus atos, palavras e com-
portamentos no interesse da
Nação de ser informada.

   dirceo@uol.com.br

Mãe:
palavra pequena,

mas com um
significado infinito,

pois quer dizer
amor, dedicação,

renúncia a si
própria, força e

sabedoria. Ser mãe
não é só dar à luz, e
sim participar da

vida dos seus frutos
gerados ou criados.

Obrigado por
termos você.
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A Banda Castanha do
Paré, traz consigo a força da
união, pois juntos levaremos
o poder da música em todas
as direções.

O empresário Cicero Fa-
rias, dono da Farias Produ-
ções. Vem há 12 anos geren-
ciando e administrando diver-
sas bandas, cantores e proje-
tos do mundo artístico musi-
cal. Tendo em vista que a
Banda Castanha do Pará é
um dos seus maiores proje-
tos no mundo artístico, que
até hoje têm mostrado a for-
ça da música de qualidade.
Hoje a Banda Castanha do
Pará está em diversas rádios
FM e Web Rádios do Brasil,
com milhares de seguidores
em redes sociais de diversas
plataformas. Sua presença é
muito marcante nos estados
do Pará, Amazonas, Espírito

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

O lado oculto do artista!
Santo, Maranhão, São Paulos
e outros...

Concentrando um público
de fãs que atualmente estão
entre a idade média de 25 a 35
anos, considerando homens e
mulheres. Musicalmente a
Banda Castanho do Pará que
já gravou seis CDs, um DVD
e diversos shows, apresenta
rítmos do Brasil como forró,
sofrência, piseiro, pisadinha e
outros...

Os vocalistas Felipe Allem
e Liu Menezes que também
são compositores da banda tra-
zem em suas biografias diver-
sos trabalhos conhecidos na-
cionalmente. Atualmente a
Banda Castanho do Pará de-
senvolve novos projetos, que
em breve estarão sendo lan-
çados no mercado. Contatos
de show com Cleide Vascon-
celos - 21-9.8414-1978

 O governador Rodrigo
Garcia participou no dia (3/5)
da troca de Comando Geral da
Polícia Militar de São Paulo.
O novo comandante geral da
PM, coronel Ronaldo Miguel
Vieira, assumiu o cargo duran-
te cerimônia realizada na sede
da Academia de Polícia Mili-
tar do Barro Branco, na capi-
tal paulista.  “Eu quero dese-
jar muito boa sorte ao coronel
Ronaldo nas funções de co-
mandante Geral da nossa po-

Governo de SP dá posse ao novo comandante
geral da PM, coronel Ronaldo Vieira
Transmissão de cargo aconteceu durante cerimônia na Academia de

Polícia Militar do Barro Branco Do Portal do Governo

lícia. Sei dos desafios, da ta-
refa que o coronel Ronaldo
encontra neste momento para
proteger a nossa população. E
sei mais do que isso, que cada
homem, que cada mulher da
polícia de São Paulo está im-
buído, não só de cumprir a lei,
mas com enorme espírito pú-
blico de servir a sociedade
paulista e proteger aqueles
que vivem aqui em São Pau-
lo”, disse Rodrigo Garcia.

 A troca de comando da

PM paulista foi anunciada na
última semana, após dois anos
de atuação do até então co-
mandante geral, coronel
Fernando Alencar Medeiros,
que assumiu o cargo em mar-
ço de 2020.  O novo coman-
dante ingressou na Instituição
em 1989 e foi promovido a
coronel em 2019. Atuou em
tropas especiais e operacionais
e já recebeu 16 medalhas e
condecorações pelo excelen-
te desempenho em cada fun-

ção que assumiu na seguran-
ça pública paulista.  “Agrade-
ço a Deus pela oportunidade
de comandar essa valorosa
força pública de São Paulo e
não medirei esforços para
cumprir essa missão. Tenho
como meta respeitar as tradi-
ções e manter a polícia moder-
na e atualizada. Vou priorizar as
atividades operacionais, especi-
almente o combate ao crime e
ao tráfico de drogas”, afirmou o
novo comandante geral da PM.

 O título é verso de um
samba enredo de carnavais
passados (Imperatriz Leopol-
dinense 2020/1981), mas ser-
ve de referência para descre-
ver a alegria e o calor huma-
no no Carnaval das escolas de
samba 2022 e dos desfiles na
Marques de Sapucaí. Depois
do período de pandemia, nada
é melhor que celebrar a vida
e a saúde com muito Samba
e Alegria em um Palco Ilumi-
nado de boas energias.   Pois,
esses quesitos não faltaram
nas passagens das escolas
campeãs, no sábado dia 30 de
abril no sambódromo do Rio
de Janeiro. E começou com o
público cantando refrão:
“Salgueiro...Salgueiro...O
Amor que bate no peito da
gente...Sabiá me ensinou...Sou
diferente...”, acompanhando a
voz dos cantores Emerson
Dias e Quinho. Um belo sam-
ba enredo da Acadêmicos do
Salgueiro que ficou em sexto
lugar na disputa com o enredo
“Resistência”, desenvolvido
pelo carnavalesco Alex de Sou-
za. Um emocionante desfile!

 Em seguida foi a vez da
Portela (5a. Colocada) emo-
cionar o público com o enre-
do: “Igi Osé Baobá” assina-
dos pelos carnavalescos Re-
nato e Marcia Lage. A Por-
tela contou no enredo a histó-
ria e a simbologia dos baobás;
as gigantescas e milenares
árvores que representam a
ancestralidade, religiosidade,
identidade e a memória do
povo africano. O samba en-
redo interpretado pelo cantor
Gilsinho “Azul e ‘Banto’,
Aguerê e Alujá...Pra Poeira
Levantar...De Crioula é Meu
Tambor...Iluayê na Ginga do
Meu Lugar...Portela é Bao-
bá no Gongá do Meu Amor...”
emocionou o público.

 Emoções não faltaram no
desfile da Unidos de Vila Isa-
bel. “Canta, Canta, Minha
Gente! A Vila é de Martinho”,
enredo desenvolvido pelo car-
navalesco Edson Pereira con-

Pra quem vai ao Rio de
Janeiro e gosta de uma
boa roda de samba, o lu-
gar é a Casa da Tia Doca
da Portela, lá em Madu-
reira. A roda de samba da
melhor qualidade coman-
dado pelo cantor Nem, fi-
lho da saudosa Tia Doca
da Portela, é um dois mais
tradicionais de Madureira
e da zona Norte da cida-
de carioca. O espaço é
amplo, arejado e confor-
tável aos que frequenta o
local.   O samba de raiz,
partido alto e de tradição
portelense e de outras
grandes escolas de sam-
ba cantado pelo repertó-

rio do Nem é acompanhado pelo conjunto Família Tia Doca (des-
taque ao ritmista Dadinho nos diversos sons dos instrumentos de
percussão). Uma vez em Madureira aos sábados e domingos,
vale visitar a Casa da Tia Doca da Portela. A partir das 19h00 -
Rua João Vicente, 219 – Madureira – Rio de Janeiro.

Na casa da Tia Doca é o
samba de Madureira!

Nesse Palco Iluminado!
tou a história do sambista, can-
tor, compositor e presidente de
honra da escola, Martinho da
Vila. “Partideiro, Partideiro...
Ó Nossa Vila Isabel Brilha
Mais Do Que O Sol... Canta,
Negro Rei, Deixa A Tristeza
Pra Lá Canta Forte... Minha
Vida, A Vida Vai Melhor”, re-
frão ecoado pelo cantor Tin-
ga, foi cantado por toda gente
na Sapucaí. A Vila foi a 4a.
Colocada.   As boas vibrações
já invadiam a Marques de Sa-
pucaí na passagem da Unidos
do Viradouro com o enredo
“Não Há Tristeza que Pode
Suportar Tanta Alegria” pro-
posto pelos carnavalescos
Marcus Ferreira e Tarcísio
Zanon. A Viradouro que nar-
rou o carnaval de 1919 – quan-
do os cariocas foram às ruas
para celebrar o fim da epide-
mia de gripe espanhola – fa-
zendo um paralelo sobre a si-
tuação do mundo atual com a
pandemia da Covid-19. “Cho-
ram Cordas da Nostalgia Pra
Eternidade, Um Samba Nas-
cia...” diz um dos refrão do
samba enredo cantado pelo
cantor Zé Paulo Sierra. A Vi-
radouro foi a 3a. Colocada.

 A Beija Flor de Nilópolis
vice-campeã do Carnaval
2022, também encantou o pú-
blico com o enredo: “Empre-
tecer o Pensamento é Ouvir a
Voz da Beija-Flor" enalteceu as
glórias dos negros e abordou a
luta contra o racismo”, assina-
do pelo carnavalesco Alexan-
dre Louzada. O refrão “Mo-
cambo de Crioulo: Sou Eu! Sou
Eu! Tenho a Raça que a Mor-
daça Não Calou... Ergui o meu
Castelo dos Pilares de Caba-
na Dinastia Beija Flor!” , na
voz do Neguinho da Beija-Flor
foi muito cantado pelos com-
ponentes das comunidades de
Nilópolis e público presente na
Sapucaí.    Para encerrar os
desfiles das campeãs, a Aca-
dêmicos do Grande Rio, cam-
peã do Carnaval carioca fez
um desfile memorável. O en-
redo: “Fala, Majeté! - Sete

Chaves de Exu” incorporou as
manifestações culturais ligadas
à simbologia e à história do Ori-
xá Exu, proposto pelos carna-
valescos Gabriel Haddad e
Leonardo Bora. Um dos ver-
sos do samba enredo: “Exu
Caveira, Sete Saias, Catacum-
ba... É no Toque da Macumba,
Saravá, Alafiá!... Seu Zé Ma-
landro da Encruzilhada, Padilha
da Saia Rodada... É Moju-
bá!...” cantado pelo cantor
Evandro Malandro foi acompa-
nhado pelas vozes do público
em todo Sambódromo.

 Sem dúvida, foi um grande
Carnaval. Fora de época, mas
que celebra a vida e a alegria
depois de um período pandêmi-
co rastros de dor e tristeza.
Viva a Saúde! Viva a Vida! Viva
a Alegria! Viva o Carnaval!

 Parabéns a todos escolas
de samba, que ganharam e
perderam, do Rio de Janeiro e
de São Paulo que realizaram o
Maior Espetáculo da Terra, o
Carnaval da Vida 2022.

 Salve, Salve o Portal Sin-
tonia de Bambas e equipe de
profissionais que não mediram
esforços para trazer o melhor
das informações. Salve, Salve
as parcerias com o Sistema
Cumbica de Rádios e o Jornal
São Paulo De Fato que forma-
ram esse ciclo de informações
e dos registros de mais um ca-
pítulo da história do Carnaval.

Valdir Sena –
 Jornalista, radialista

e cronista de Carnaval.

 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

98460-0097 -  3859-5677

Trabalhamos no Atacado e Varejo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS
Aut. de funcionamento ANVISA/MS 3.03463.4

Condominio - Comércio - Indústrias
Lava Rápido e Residência

www.bellsltda.com.br

Av. Padre Orlando Garcia da Silveira, 142
 Vila Penteado - São Paulo - SP

Amor de mãe é único e verdadeiro. É para uma vida
inteira, e jamais é passageiro.

Feliz Dia das Mães!




