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DOAR SANGUE, UM ATO
DE AMOR AO PRÓXIMO
No último dia 14 de junho, celebramos

o ‘’Dia Mundial do Doador de
Sangue’’, uma data que merece ser
comemorada com fogos de artifício

pois, como diz uma frase de campanha
que merece ser repetida, ‘’doar sangue

é um ato de amor ao próximo’’.
 Leia Mais: Pág. 3

SÍTIO ARQUEOLÓGICO LIGADO A QUILOMBOLAS É
ENCONTRADO EM OBRA DO METRÔ DE SP

No dia 10 de junho o nobre vereador dr. Paulo Frange acom-
panhados de seus assessores fez uma visita de rotina na come-
moração dos 72 anos do Mercado Municipal do Tucuruvi, loca-
lizado à avenida Nova Cantareira, bairro do Tucuruvi – São
Paulo, zona norte. Pág. 3

Mercado Municipal do Tucuruvi 72 anos de atividades

Distrital Nordeste da ACSP presta
homenagem à imprensa regional

Durante as escavações das
obras da Linha 6-Laranja do Me-
trô de São Paulo, funcionários da
concessionária Acciona, respon-
sável pelas obras, se depararam
com um impressionante sítio ar-
queológico no centro da capital
paulista, escondido sob as tone-
ladas de concreto do terreno anti-
gamente ocupado pela escola de
samba Vai-Vai, no bairro do Bixi-
ga.  O local era uma quadra co-
nhecida no centro da cidade por

abrigar eventos, mas foi deixada
pela organização em setembro de
2021, pouco antes da Prefeitura
ceder um terreno de 3 mil m² na
Marginal Tietê para abrigar as ati-
vidades carnavalescas durante as
obras. Contudo, a nova descober-
ta requer uma atenção especial de
arqueólogos, podendo interrom-
per as obras para uma análise mais
cuidadosa.  De acordo com a TV
Globo, há uma relação histórica da
região com as descobertas, visto

que, até o início do século 19, era
ocupada por descendentes de
povos escravizados. Com isso, o
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), já
realizou um projeto de salvamen-
to e resgate dos itens do local.

O que foi encontrado?
As evidências materiais esta-

vam enterradas há cerca de três
metros de profundidade, mas não
foram detalhadas, visto que ain-
da requerem uma remoção meti-
culosa para que os itens não se-
jam danificados ou que atinjam
pontos primordiais de estruturas
das construções ao redor.  Entre-
vistada pelo SPTV, a jornalista e
moradora da região Luciana Ara-
újo, enalteceu a descoberta: "É
fundamental o registro desse sí-
tio no Instituto do Patrimônio His-
tórico Nacional para que ele fique
registrado como uma proprieda-
de quilombola de fato, porque
isso é um patrimônio constitucio-
nal de todas as gerações, não só
de quem viveu naquele local à
época do quilombo. Trata-se de
um patrimônio da população ne-
gra, dos nossos descendentes, é
parte da história do Brasil."Fonte:
aventurasnahistoria.uol.com.br

O importante achado foi localizado a
3 metros de profundidade do local que
abrigava a antiga quadra da Vai-Vai

Treze de junho é o Dia
de Santo Antônio.
Além das homenagens
ao “Santo dos Mila-
gres” a data também é
marcada por uma
figura muito importan-
te em qualquer comu-
nidade: o jornalista de
jornais de bairro.da
região. Pág. 4

Venha garantir seu
traje junino conosco!
Gravata em diversas
estampas para você

escolher a sua! Não perca
tempo e venha conferir as

novidades da loja!

Brás Pereira Banda Show pronto  para
“Esquenta Carnaval 2022”

Marque a data da saída da banda dia 16 de julho às 15h, local:
 Bar do Joaquim, Rua João Roque - Imirim. Até lá! Hein e por quê? Pág.4

Governo libera o início de obras de melhorias
na estrada vicinal Coronel Sezefredo

O governador Rodrigo Garcia
liberou dia 17/6, na capital, as
obras do DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) para recu-
peração e melhorias da estrada
vicinal Coronel Sezefredo Fagun-
des, que liga São Paulo a Mairi-
porã. Além disso, Rodrigo entre-
gou 26 novas ambulâncias aten-
derão pacientes do SUS em toda
a Região Metropolitana de São
Paulo. As obras integram o pro-
grama 'Novas Estradas Vicinais'
e vão garantir melhora na mobi-

Um painel artístico com
mais de 350 m² foi criado na
Vila Nova Cachoeirinha por
dezesseis artistas convidados
pelo projeto ‘Grafitaria Arte
Purifica 2022’.  A ação acon-
teceu na tarde deste sábado
(11/06) na av. Franklin do Ama-
ral, em um muro do reservató-
rio de água da Sabesp. As pin-
turas feitas por grafiteiros da
região trouxeram vida para o
local. Elas foram inspiradas
nos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Uni-
das (ONU). Fomentar a ex-

ARTE URBANA NA VILA NOVA CACHOEIRINHA
pressão artística na periferia
da cidade é uma obrigação do
poder público. Além de trans-
formar a paisagem urbana, o
grafitti não só transmite ideias
e críticas sociais, mas demo-
cratiza os espaços públicos.  O
evento foi viabilizado com re-
cursos do PROAC - Progra-
ma de Ação Cultural em SP,
em parceria com a Sabesp,
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, Poiesis, Fábri-
ca da Cultura Vila Nova Ca-
choeirinha, Grafitaria, Institu-
to Center Norte e Subprefei-
tura Casa Verde/Cachoeirinha.

Juliana Uchôa - Diretora Técnica de Abastecimento dos Merca-
dos Municipais, Paulo Frange - vereador e Vitória Guarda Bueno

Coordenadora do Mercado Municipal de Tucuruvi

Foto: Henrique Deloste

lidade, na logística, trazer mais se-
gurança para a população. Ocor-
reu também o anúncio e assinatu-
ra de autorizo para recuperação
da Estrada Coronel Sezefredo Fa-
gundes no qual foi pedido por in-
termédio de ofício via Salve Peri-
férico e atendido pela grande Fa-
mília Leite! Investimento na saú-
de e na mobilidade, salve periféri-
co e família leite trabalhando jun-
tos pelo povo! Não tem segredo,
tem trabalho!

Imagem aérea da obra do Metrô - Divulgação / YouTube / TV Globo
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Fábrica de Cultura e
Procon na Brasilândia

Na av. General Penha Brasil, 2005 no Jardim dos Francos - Brasilân-
dia a comunidade pode contar com a Fábrica de Cultura Brasilândia
com acesso também pela av. Inajar de Souza, este importante equipa-
mento público foi uma conquista da Associação dos Moradores do
Jardim dos Francos e Adjacências (AMJFA) com a comunidade junto
a Secretaria de Estado da Cultura que hoje se chama criativa. Outra
benfeitoria que está chegando no bairro e deve ser inaugurando ainda
este ano no Parque Tietê  é um Posto de Atendimento do Procon que
vai funcionar no mesmo prédio do 72º Distrito Polícia, que está em
reforma. Reivindicações antiga da comunidade.

Aproximando eleições...

As eleições se aproximam. As
promessas, idem! Acreditar em
políticos e em suas promessas, é
perder tempo! Antes, prometem
tudo. Ganhando, desaparecem,
inclusive aqueles números de
contatos telefônicos que encon-
tramos nos ‘santinhos ou diabi-
nhos’ colocados na caixa de cor-
respondência das residências, ja-
mais serão atendidos! Se o cabra
é eleito, esquece suas promessas

Editorial

mentirosas; se perde a mamata,
desaparece do mapa! E os pate-
tas eleitores entram bem pela
1000ª vez! Eleições próximas:
ouve-se falar em queda da tone-
lada de impostos sobre o povão.
O cabra acredita, vota no canas-
trão e os impostos retornam mais
vorazes ainda. O filme é antigo!

Tia Zulmira, viúva, eleitora
e que não vai na conversa de
promessões!

Conselho Tia Alzira

Mais  técnicos de futebol na
berlinda: o Flamengo deu cartão
vermelhoao seu técnico e Dorival
Jr. Foi contratado para o cargo,
pela terceira vez!

O atacante Jô, agora é ex-co-
rintiano! Estava contundido e fora
do time; porém foi filmado numa
balada. Os diretores do timão de-
ram o bilhete azul ao craque!

Palmeiras ganhando todas. A
recente vítima foi o Botafogo:4x0!
O Botafogo não está ‘botando
fogo em nenhum adversário!’

Datena será candidato a sena-
dor, segundo notícias. Deve ga-
nhar e manter a luta que sempre
defendeu contra a inflação e ou-
tros flagelos que tiram o sossego
do povão!

A rua André Olindo Lednik na Terezinha é uma importante via para
escapar do congestionamento que sempre ocorre na av. Benedito Egídio
Barbosa, porém melhorias na sinalização e recapeamento asfáltico pre-
cisa ser feito na André Ilindo Lednik, fugindo do trânsito que dá aces-
so mais rápido ao Jardim Paulistano

Sugestão para a Subprefeituras

Destacamos  a equipe de professoras do CEI Santa Terezinha que
fica no Jardim Vista Alegre, sobre direção de Vania Lima, o excelente
trabalho na dedicação e cuidado com as crianças merecem. Essa maté-
ria foi sobre família na escola com apresentação para todos do artista
professor Moreira.

 Gente que faz!

Proteção contra
entregadores desonestos!

Recebi uma comissão de mo-
toqueiros entregadores que en-
tregam pizzas! O líder dos entre-
gadores abriu o jogo! ”Magnâni-
ma guru, viemos ao abençoado
terreiro para encomendar um des-
pacho contra uma lei vigente so-
bre a idoneidade dos motoquei-
ros entregadores de pizzas! Nos-
so trabalho estava em franca as-
cendência e de uma hora para
outra, o’bicho pegou!’ Alguns
coleguinhas trocaram o trabalho
das entregas e passaram a assal-
tar e numa dessas, vários crimes
aconteceram. As autoridades re-
solveram atuar contra a raça com
essas e outras, muitos entregado-
res honestos ‘dançaram!’ Para

Crônica Professor Clovis Pereira

atender o intrincado caso, foi es-
calado o caboclo Zé de Aruanda.
“Zifios, esse trabalho que pedem,
nosso terreiro não aprova! Fomos
vítimas também!

Os caboclos encomendaram
uma pizza e o entregador, invés
de pizza, nos assaltou, levando
grana pólvora, velas e galinhas
que íamos usar nos despachos!
Portanto, nada de atende-los! A
melhor saída é buscar a pizza di-
reto, na pizzaria! Nada de entre-
gador! Os clientes concordaram
com o conselho do caboclo Zé de
Aruanda. Pizza só na pizzaria!

Tia Alzira, honesta, presiden-
te do terreiro e boa conselheira.

O frio tem castigado a todos
viventes. Morando em boa resi-
dência nota-se o frio que castiga
a carcaça do morador.

Alguns possuem aquecedo-
res elétricos e conseguem dar um
susto no frio; outros se agasa-
lham como podem, toma cacha-
ça, quentão e outras bebidas para
espantar o frio. Quem paga o pato
são os infelizes moradores de rua
que, embora recebendo coberto-

Frio, chuva e moradores de rua!
res das entidades, não tem onde
se agasalhar e dormir! Para com-
pletar o time, a chuva se faz pre-
sente e o que estava ruim, passaa
ficar pior! Os abrigos públicos
que recebem alguns dos muitos
desamparados, às vezes não tem
vaga; o número de desabrigados
supera a procura.

Aguardamos o final da fase do
frio e dias melhores aos infortu-
nados

 Projeto aprovado está na ga-
veta da CET. Para a travessa Van-
couver no Jardim Guarani tem
Projeto de Sinalização aprovado
há vários anos e a CET nunca
atendeu o pleito feito pela comu-
nidade e o mesmo ocorre com a
rua Jose da Cunha Ponte.

Programe-se para participar da
2 ª Festa Junina que acontece nos
dias 24, 25 e 26 de Junho à partir
das 18h, o tradicional evento gra-
tuito para a Comunidade será rea-
lizado na Rua Puxinana, altura do
nº47 na Vila Rica - Brasilândia,
muita diversão, música e a tradi-
cional dança de quadrilha. Entre-
tenimento sadio, gratuito e bem
organizado diretamente nos bair-
ros de fundão da periferia onde o
poder público fica excluindo e
quando faz alguma coisa leva para
onde menos precisa

O QUE É O ITCMD?
Imposto sobre transmissão
causa mortis e doação, é
um tributo de competência
dos Estados e do Distrito
Federal, cujo fato gerador
é a transmissão causa mor-
tis de imóveis e a doação
de quaisquer bens ou di-
reitos, conforme Constitui-
ção Federal, artigo 155 - I e
parágrafo 1º, CTN - Código Tri-
butário Nacional artigos 35 a 42.
Quem tem que pagar o ITCMD?
É um imposto que deve ser pago
ao adquirir ou transmitir bens.
São contribuintes do ITCMD! A
- na transmissão causa mortis; B
- no fideicomisso o fiduciário; C
- na doação o donatário; D - na
cessão de herança ou de bem ou
direito a título não oneroso.
Quem tem que pagar o ITCMD?
1 - Quem recebe herança e doa-
ção, deve pagar o imposto, mas
há casos de isenção, São Paulo,
para evitar multas, os cidadãos
que recebem herança ou doa-
ções devem ficar atentos ao
ITCMD. 2 - Quem deve pagar o
ITCMD em caso de doação? O
ITCMD (ou ITCD) é um tributo a
ser pago para os Estados e Dis-
trito Federal art.155 I da Consti-
tuição Federal e estabelece o
pagamento deste imposto em
dois casos específicos quando
há transmissão de bens por doa-
ção (inter vivos) ou "causa mor-
tis". 3 - Quando deve ser pago o
ITCMD? A lei n º 10.705/2000
estabeleceu prazo para recolhi-
mento do imposto. Nos termos
do seu artigo 17, caput, o impos-
to deverá ser recolhido no prazo
de 30 dias contados da declara-
ção homologatória do cálculo na
hipótese de inventário ou do
despacho que determinar o seu
pagamento, no caso de arrola-
mento. Qua ndo o ITCMD é isen-
to? Em São Paulo, a alíquota do
ITCMD é de 4%, mas se a Famí-
lia que reside neste Estado, se
planejar direitinho, ficará isenta
do pagamento desse tributo. O
Governo Paulista isenta a doa-
ção cujo valor não exceda 2.500
UFESP (Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo) dentro do ano
civil e em 2.022 de R$ 31,97 cada.
Exemplo: quando uma pessoa fa-

Você tem direito de receber o
ITCMD! Não sabe? Vamos ajudá-lo!

Direito Ari Pereira

lece é aberta a sucessão e para
transmitir os bens aos herdeiros
é necessário realizar um procedi-
mento denominado Inventário,
este, por sua vez só é concluído
após o pagamento do ITCMD o
chamado imposto sobre herança.
São tributados pelo ITCMD to-
dos os Bens sujeitos a Inventá-
rio tais como: imóveis, veículos,
aeronaves, embarcações, fundos
de investimentos, obras de artes,
etc. Após essas explicações, o
relevante e que deve ser dis cuti-
do são os atos dos Chefes dos
Postos Fiscais da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando que o ITCMD inci-
dentes sobre a transmissão cau-
sa mortis, tenha como base o va-
lor próximo do preço de mercado
dos Bens, mas, todas as deci-
sões judiciais tanto de 1º como
em 2º INSTÂNCIA do Tribunal
de Justiça do Estado de São Pau-
lo, unanimente, tem decidido
como base de cálculo o valor ve-
nal do imóvel. Uma das decisões
tem a seguinte redação: Julgo
procedente os pedidos de A e B,
contra a Fazenda Pública do Es-
tado de São Paulo, para reconhe-
cer a ilegalidade da alteração da
base de cálculo por ato infra le-
gal (Decreto nº 550002/09) e a
consequente necessidade de re-
cálculo do valor do ITCMD devi-
do em  razão da sucessão causa
mortis. De modo a considerar
como correto e devido o ITCMD
que tenha por base de cálculo o
valor venal utilizado para fins do
IPTU. O direito é líquido e certo a
receber o que foi pago a mais, mas
o pedido tem que ser feito atra-
vés de um Profissional devida-
mente habilitado. As consultas e
orientações podem ser feitas des-
de já e os nossos especialistas
na matéria estão prontos para
atendê-los.

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

E-mail: pereiraari2917@gmail.com
 Cel. (11) 95116-4243.

 PENSAMENTO:  AMOR, HARMONIA, VERDADE E JUSTIÇA.

Outro dia, repa-
rei que tenho difi-
culdade em respon-
der perguntas, qual-
quer tipo de ques-
tão, principalmente
quando está fora do
script da vida – e
aqui dou como exem-
plo de estar no
script a dúvida:
“Débito ou crédi-
to?”. A gente já está
preparado, e dá tem-
po de ensaiar a res-
posta na fila da padoca, “Crédi-
to”, “É de aproximação” e “Não
precisa da minha via”.

 Voltando à dificuldade em
responder, quando a pergunta é
feita à queima-roupa, invariavel-
mente começo a resposta com
“sim, não, éééééé... então...”. Tá
bem, todos sabemos que esse é o
exato momento em que o cérebro
está decidindo se responde a ver-
dade ou inventa alguma coisa e,
dependendo do tamanho do
éééééé, estamos definindo qual
seria a desculpa. Perguntas de-
sagradáveis como “O que você
vai fazer sábado à noite?” pedem
um éééééé muito grande, já que a
resposta “Qualquer coisa que não
envolva sua companhia” não é
muito aceitável.

 Até aí, tudo bem, o grande
lance – e é esse o motivo de estar
escrevendo este texto – é que
descobri talvez um outro motivo
para patinarmos tanto nas respos-
tas, e isso tem a ver com proble-
mas na infância. Explico: de meni-
no ao começo da fase adulta, to-
das as perguntas que nos são fei-
tas, são feitas por pessoas que já

sabem a respos-
ta e querem so-
mente que você
acerte o que elas
querem ouvir, ou
seja, você não
precisa apenas
responder, preci-
sa saber a respos-
ta certa. Profes-
sores, pais, polí-
cia... De “Quem
descobriu o Bra-
sil” a “Esse base-
ado é seu?”, a

gente pressupõe que a resposta
deva ser “Cabral” e “Não, já es-
tava no chão quando encostei
nesse poste”, mas isso tudo gera
uma tensão que levamos para a
vida. Qualquer pergunta vem com
a dúvida “O que será que essa
pessoa quer que eu responda?”.

 Por isso tudo, entendo por
que esse pessoal que está entre
30 e 40 anos (não lembro o nome
da geração) são muito arredios a
qualquer tipo de pergunta. Eles
não têm paciência para interações
sociais que gerem tensão, e co-
meçar tudo com “Sim, não...
éééééé” não é a deles. É preferí-
vel fazer uma cara de aborrecido,
responder com “Hunf!” e olhar
com olhos de “Não sou obrigado
a responder”. Acho totalmente
compreensível. Se eu tivesse nas-
cido na década de 1980, hoje es-
taria caprichando na viradinha de
olho: “Hunf, sei lá”.

Bom, era isso. Se tiver algu-
ma dúvida sobre o tema, é só me
chamar que esclareço. Já posso
até adiantar o começo da respos-
ta: “Sim, não... ééééééé... en-
tão...”.

Crônica Valdir Medori

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

Empreendedorismo & Gestão

De que adianta você ter um
time formado com os melhores
jogadores do mundo se eles não
souberem o que é esperado que
eles façam? Se não ficar claro qual
o objetivo e como ele será alcan-
çado.  Como assim, o objetivo não
é ganhar sempre? A resposta é:
depende.  Às vezes, você perde
no curto prazo ou, melhor dizen-
do, investe, para colher melhores
resultados no futuro. Tudo é uma
questão de tática aliada a uma es-
tratégia.  Vou falar de um exemplo
bem conhecido. Quando preten-
demos ir de carro de um ponto da
cidade até um certo destino, liga-
mos um aplicativo de orientação
no celular e ele nos indica que ca-
minho seguir, muitas vezes diferen-
te do que a lógica indicaria. O que

ele faz é otimizar o nosso trajeto
porque ele "enxerga" obstáculos
que nós não estamos vendo. No
mundo corporativo, a gente cos-
tuma dizer que empresas são fei-
tas de pessoas e de processos. E,
esse é o ponto que eu quero tratar.
Será que os processos da nossa
empresa estão devidamente dese-
nhados, estruturados e adequa-
dos ao momento, em termos do seu
tamanho atual, do mercado em que
ela opera e dos desafios que ela
enfrenta?

Será que conhecemos os pon-
tos cegos, os gargalos e os ris-
cos de fazer determinadas coisas
da forma como estamos fazendo?
Ou devemos mudar?

Os processos de uma organi-
zação determinam o ritmo em que
as coisas acontecem e a forma
como as atividades e tarefas são
executadas pelas pessoas. Com
palavras simples, podemos defi-
nir processo como uma sequên-
cia contínua e organizada de ati-
vidades que reproduzem certo re-
sultado esperado. O que se pro-
põe aqui é examinar e otimizar os
processos, ou seja, a partir da in-
vestigação, sugerir a implantação
de um conjunto de práticas que
visem reduzir desperdícios (e com
isso, diminuir custos), mitigar ris-
cos e minimizar gargalos. Tudo
isso somado vai levar a melhores
resultados. Essas ações podem e

devem ser feitas em todas as áre-
as da empresa, do atendimento ao
cliente ao suporte pós-venda,
passando por desenvolvimento
do produto, marketing, vendas,
produção, financeiro, expedição,
instalação e manutenção.

 E como isso se dá?
Através da adoção da cultura

da melhoria contínua (kaizen, em
japonês) em todas as etapas de
todos os processos. Sempre é
bom lembrar que pequenas alte-
rações podem gerar grandes im-
pactos, uma vez que os seus efei-
tos se fazem sentir ao longo de
toda a cadeia produtiva. Cada
mudança introduzida é somada à
anterior e, ao final, obtêm-se re-
sultados extraordinários.

 E, o melhor disso, é que con-
forme os primeiros resultados são
percebidos, eles retroalimentam e
as equipes entram em uma espiral
ascendente de motivação, com
elevação da autoestima. Nota-se,
inclusive, um aumento significati-
vo da autonomia das equipes e da
capacidade de resolução de pro-
blemas uma vez que os profissio-
nais passam a ter clareza sobre o
que pode ser mudado, antes que
venham a ocorrer os problemas.
Um outro ponto relevante no ma-
peamento dos processos é a miti-
gação de riscos na execução das
tarefas;  riscos que vão de ques-
tões de segurança física (cujos efei-

tos podem ser atenuados através
do uso de equipamentos de prote-
ção individual e coletivo para o
manuseio de materiais perigosos)
até aspectos comportamentais,
como a orientação quanto a não
empregar determinados termos no
relacionamento  com clientes. Uma
palavra mal colocada pode por a
perder um trabalho construído ao
longo de meses envolvendo mui-
tas pessoas. Finalmente, mas não
menos importante, a otimização
dos processos leva invariavelmen-
te à redução dos custos, não ape-
nas de materiais e horas de máqui-
nas mas, principalmente, de tempo
uma vez que permite identificar e
diminuir as atividades de retraba-
lho. O resultado imediato pode ser
medido pelo aumento na produti-
vidade e, consequentemente, mai-
or competitividade do negócio. E,
mais uma dica, de tempos em tem-
pos, revisite os seus processos.
Pode ser que alguma coisa tenha
mudado e eles precisem ser atuali-
zados.  Em um próximo artigo vou
falar  sobre algumas ferramentas
que podem ser usadas no mapea-
mento dos processos.

Ensinamento da semana:
“Não pense por muito tempo,
faça. Mas não faça por muito tem-
po, pense.” [Confúcio, filósofo e
pensador chinês]

Ter Talentos Não Basta

Tia Zulmira
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A festa de Corpus Christi em
Parnaiba  ocorreu, no dia 16/06.
É o momento turístico mais im-
portante da pequena cidade, ber-
ço dos Bandeirantes. As ruas do
Centro Histórico são forradas
com mais de 50 toneladas de ser-
ragem, pétalas de flores e outros
acessórios, dando forma aos 850
metros de tapetes coloridos que
contam a história dessa celebra-
ção do Corpo de Cristo. São ao
redor de 60 quadros temáticos
que formam um grande mosaico
com símbolos religiosos ou não.
No tempo em que eu vivi em Par-
naíba, os desenhos eram produ-
zidos pelos muitos artistas plás-
ticos que aki viviam e fizeram da
procissão algo muito parecido
com os enredos das escolas de
samba... A noite e madrugada
reunia os moradores e turistas,
adultos e crianças, os verdadei-
ros artistas que confeccionam os
tapetes de forma bem criativa,
usando desde serragens, pétalas
de flores, pipocas, tampinhas de
garrafa, casca de ovo, cal, algo-
dão e até mesmo pó de café.
Lembro de uma ocasião em que
um casal de israelenses, com seus
filhos de 10 a 12 anos, se incor-
porou à confecção dos tapetes
com muita alegria e competência.
Na véspera da procissão, mora-
dores providenciavam sandui-
ches. refrigerantes e até quentão,
já que ninguém é de ferro e a
madrugada costuma ser gelada.
Dois ou três dias antes da pro-
cissão, a Prefeitura de Parnaíba
anunciava que todos os cães da
cidade deveriam ser mantidos em
reclusão, em suas casas. Os ani-
mais que fossem encontrados
nas ruas, sobretudo os sem co-
leira, seriam recolhidos e envia-
dos ao serviço de zoonose da Ca-
pital onde se lhes reservava um
triste fim. Já os cães com coleira,
mas encontrados vagando pelas
ruas, seriam recolhidos e aban-
donados na vizinha Pirapora do
Bom Jesus. Claro que o Cheiro-
so, o mais inteligente viralata que
eu conheci e que nos adotou
quando mudamos para Parnaíba,
sabia dos sinistros planos ofici-
ais. Porisso mesmo, sumia. Nin-
guém sabia do seu paradeiro.
Mas, no dia procissão, quem es-
tava garboso  e elegante, na fren-
te dos irmãos da Opa?

Cheiroso, fortemente aplau-
dido pelo povo. “Irmãos de opa”,
conhecidos como fraternidade,
turma, família, tribo, compadrio
etc.: Opa era uma capa, sem man-

Cheiroso e a festa de
Corpus Christi

No último dia 14 de junho, ce-
lebramos o ‘’Dia Mundial do Do-
ador de Sangue’’, uma data que
merece ser comemorada com fo-
gos de artifício pois, como diz
uma frase de campanha que me-
rece ser repetida, ‘’doar sangue é
um ato de amor ao próximo’’.

Essa data passou a valer ofi-
cialmente a partir de 2005, quan-
do a Organização Mundial de Saú-
de , a OMS, durante a Assembléia
Mundial de Saúde, instituiu o dia
como forma de agradecer aos do-
adores, bem como de conscienti-
zar sobre a necessidade global de
sangue seguro e de como todos
podem contribuir. Aqui no Brasil,
para reforçar essa conscientiza-
ção, desde 2015 foi instituída a

DOAR SANGUE, UM ATO DE AMOR AO PRÓXIMO
campanha do Junho Vermelho.
Para se ter uma ideia de como an-
dam as coisas por aqui em termos
de doação de sangue, a OMS
aponta que o Brasil conta com
apenas metade do que recomen-
da a Organização. Na época do
auge da pandemia, por exemplo,
as doações caíram expressivamen-
te porque as pessoas tinham re-
ceio de se contaminarem, o que
provocou um quase cenário de
guerra com a escassez de doado-
res. Mas uma coisa boa, mesmo
com o déficit recomendado de do-
ação, é que o brasileiro gosta de
doar sangue. Ele se importa com o
outro. E considero importante des-
tacar essa parte boa, do se doar. E
essas campanhas servem para
multiplicar esse exército do bem,
que doa sem ver a quem. Por isso
a importância de se promover es-
sas campanhas para  conscienti-
zar cada vez mais as pessoas.
Quem pode doar – quem tem entre
16 e 69 anos de idade, sendo que a
primeira doação deve ter sido feita
até 60 anos incompletos. O doa-
dor deve pesar no mínimo 50 kg,
estar em boas condições de saú-
de, e estar alimentado, porém sem

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!

ter feito refeições pesadas (gordu-
rosas) nas três horas que antece-
dem a doação. Não estão aptas a
doar sangue as pessoas que pos-
suem um risco maior para doenças
transmissíveis pelo sangue, ou que
mantenham relações com pessoas
que tenham  Aids, hepatite ou ou-
tras infecções sexualmente trans-
missíveis (ISTs). Quem quiser sa-
ber aonde doar, pode acessar o site
da Colsan (Associação Beneficen-
te de Coleta de Sangue),o  https://
www.colsan.org.br, e obter mais
informações. Entre os postos de
coleta em funcionamento na cida-
de estão o Hospital Municipal Dr.
Carmino Caricchio, no Tatuapé, o
Hospital do Servidor Público Mu-
nicipal, na Aclimação, e o Hospital
Municipal Dr. Fernando Mauro P.
da Rocha, no Campo Limpo. Hoje,
o tipo de sangue mais requisita-
do é o tipo O, especialmente o de
fator Rh negativo.

Como sempre, essa coluna é
um espaço aberto para comentá-
rios, opiniões  e sugestões. Espe-
ramos você nas nossas redes so-
ciais aqui publicadas e que po-
dem ser acessadas também por
esse QR-Code.

Lembre-se que juntos, pode-
mos ser os agentes das mudan-
ças que queremos ver no mundo.
Contem comigo!

HENRIQUE
VELTMAN

DESTAQUE
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Crimes de Trânsito
Para o Educador poder

trabalhar com o substan-
tivo masculino “crime”
diante do fenômeno do
trânsito, tornar-se funda-
mental um estudo mais
aprofundado da questão,
dado a complexidade que
emerge da matéria. Caso
contrário, poderá cair na
armadilha de confundir as
questões morais com as
éticas, bem como as do direito
com as da moral. Podemos nos
reportar a alguns pensamentos,
como é o caso do de Gramsci, que
nos diz que a lei, quando muito,
serve para deixar o homem útil e
dócil. Todavia, vários são os ru-
mos que podemos dar ao estudo
do termo, dentre eles: o do termo
jurídico e da extensão de sentido.
Com relação ao termo jurídico,
podemos lançar três definições,
conforme nos diz o dicionário
Houaiss. O primeiro diz ser um
crime : “uma transgressão impu-
tável da lei penal por dolo ou cul-
pa, ação ou omissão, um delito”.
A segunda, remonta ao conceito
analítico, no qual o crime vem a
ser “uma ação tÍpica e antijurídi-
ca, culpável e punível”. E a ter-
ceira, conforme o conceito mate-

rial, o crime é “um ato que
viola ou ofende um bem ju-
ridicamente tutelado”. To-
davia, é na derivação por
extensão de sentido que
vivem e pulsam os nossos
sentimentos, mesmo Hou-
aiss indica o crime como
“uma ação condenável, te-
mida por suas consequên-
cias sociais desastrosas ou
desagradáveis”. Ou, ainda,

ser qualquer ação, individual ou
coletiva, ética e socialmente rejei-
tada, cometida por uma ou mais
pessoas. Com relação aos crimes
de trânsito, o CTB, em sua defini-
ção jurídica, traz o engajamento
das leis que regem a matéria. Pos-
to que aos crimes cometidos na
direção de veículos automotores,
previstos no CTB, aplicam-se as
normas gerais do Código Penal e
do Código de Processo Penal, se
este capítulo não dispuser de
modo diverso, bem como a Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995,
no que couber. Aplica-se, aos cri-
mes de trânsito de lesão corporal
culposa, de embriaguez ao volan-
te e de participação em competi-
ção não autorizada, o disposto
nos artigos 74, 76 e 88 da Lei n°
9.099, de 26 de setembro de 1995

Curiosidade

No dia 10 de junho o nobre vereador dr. Paulo Frange acompanha-
dos de seus assessores fez uma visita de rotina na comemoração dos
72 anos do Mercado Municipal do Tucuruvi, localizado à avenida
Nova Cantareira, bairro do Tucuruvi – São Paulo, zona norte, a convi-
te da administradora da unidade, srta. Vitória Guarda Bueno. Estive-
ram presentes: Claudia Vianna e Antonio Carlos Chiaretto, assessores
de Gabinete do vereador, Alba Medardoni Presidente da Associação
Amigos do Mirante Jardim São Paulo, Juliana Uchôa coordenadora
responsável por todas unidades de Mercados Municipais da Cidade
de São Paulo, além da sra. Eliana Guarda. Durante a visita o vereador
falou com todos permissionários de boxes local, ouvindo suas reivin-

Mercado Municipal do Tucuruvi 72 anos de atividades

O Bar do Tião é um local onde os amigos
se reúnem para apreciar uma cerveja bem ge-
lada, conversar, 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 saborosas porções, diversos
atrativos especiais. Dispomos de um vasto
acervo de cachaças nacionais e importadas.
Sinta-se à vontade com seus amigos e
familiáres. Aproveite todo conforto e agilida-

de dos nossos serviços. A conquista de nossos clientes está relaci-
onada a grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

Bar do Tião - Sede Zero

 Rua Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
Tel: (11) 3999-5213  - www.bardotiao.com.br

Peixe  20 de Fevereiro a 20 de Março
 Passada a fase da semana santa, os peixes perdem mercado! Você que é do signo

de peixes, se cuide: perderá o mercado livre que exerce na praça Princesa Isabel!

  Cuidado com novidades por onde passa! Olho no lance, ao transitar pelas
ruas da capital, caso pise em algo macio, lave os calçados na primeira chance.
É cocô no duro!

 Sendo excelente profissional e exercendo a profissão de ‘chaveiro’, a
chave do sucesso estará contigo! Continue abrindo as portas do sucesso e de
lojas que vendem celulares!

  O cupido anda na sua cola! Nada de se envolver em casamento. Sozinho,
você vive mais apertado que parafuso, se casar, serão dois pra passar fome!

 Sucesso na fase financeira! Acertou na milhar do macaco e deu macaquice!
O bicheiro sumiu e, ao se queixar ao delegado, este te encanou por racismo!
Macaco é motivo racista!

  Na carreira profissional, terá sucesso! Na carreira após afanar um celular,
será pego pela polícia e terá que se ao explicar ao delegado. Mas logo será solto
e voltará a roubar!

Áries - 20 de Março a 20 de Abril

Touro - 21 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 20 de Junho

Câncer - 21 de junho a 21 de julho

 Conserve as velhas amizades; as novas não são confiáveis. Reflita na
filosofia dos entendidos que afirmam: antes só que mal acompanhado!

Leão - 22 de Julho a 22 de Agosto

  Caso note algo errado em sua vida, corte logo! Mas cuidado para não
cortar algo ainda útil e reprodutivo: sua mente sã e lindos olhos verdes!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

 Nada de inimizades baratas! Os amigos te salvaram muitas vezes dos
rolos em que se meteu! Seja amigo dos seus amigos e podes ser preso várias
vezes que eles livrarão sua barra!.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  No ambiente familiar, há o refrão: casa em que falta pão, o marido não

terá perdão. Não deixe faltar pão; compre rosquinhas ou torradas.

Capricórnio 22 de Dezembro a 21 de Janeiro
  Colocando ideias em prática, estas serão gastas rapidamente e você não

terá mais ideias para reposição! Pense nisso! Seja inteligente pelo menos um
dia na vida!

Aquário 21 de Janeiro a 19 de Fevereiro

 O signo aponta para ter cuidado com falsos amigos, amiguinhas e cole-
guinhas de firma. O mundo é mau e a turminha brava ataca na surdina.

Horóscopo Kaidakama

Escorpião - 23 de outubro a 21 de Novembro

Especial Adir Vergilio

Condominio - Comércio - Indústrias
Lava Rápido e Residência

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZAS

AUT. DE FUNCIONAMENTO ANVISA/MS 3.03463.4
Av. Padre Orlando Garcia da Silveira, 142 -  Vila Penteado

 Tels:  98460-0097 -  3859-5677
www.bellsltda.com.br

gas, que o pessoal das irmanda-
des religiosas usava em cultos e
sobretudo, em procissões. Mas,
repito, quem ia na frente, ao lado
dos irmãos da Opa, era o Cheiro-
so, que marchava garboso,
aplaudido pelo povo que obser-
vava a procissão. Corpus Christi
significa Corpo de Cristo. É uma
festa da Igreja Católica que tem
por objetivo celebrar o mistério
da eucaristia, o sacramento do
corpo e do sangue de Jesus Cris-
to. Como tudo na tradição católi-
ca (e até na judaica), muitos even-
tos da Mitra, especialmente às de
origem agrária, foram incorpora-
dos às comemorações. Há mui-
tos estudos acadêmicos mos-
trando a teoria da origem mitrai-
ca do cristianismo.  Ambientada
em um contexto cultural romano,
como outros cultos iniciáticos ou
religiões de mistérios, o mitraís-
mo providenciava uma atmosfe-
ra íntima e voluntária sem entrar
em conflitos com a religião esta-
tal romana. Essa harmonia era
tanta que o culto do Sol Invictus
no século III d.C. passou a ser
associado a Mitra. Às vezes Mi-
tra e o Sol Invictus são os mes-
mos deuses, mas em outras refe-
rências aparecem como seres dis-
tintos. Mais tarde, a partir do séc
IV, alguns ramos do cristianismo
ainda se apropriariam da data 25
de dezembro, o dia do Sol Invic-
tus, para marcar o natal. Essa
apropriação também foi material,
pois algumas igrejas em Roma,
como a de São Clemente e de San-
ta Prisca, foram construídas so-
bre mitreus. Ocupando o mesmo
nicho de inovação religiosa, o
mesmo aconteceu com sinago-
gas na Espanha que viraram tem-
plos católicos, por exemplo, To-
ledo.. A festa de Corpus Christo
acontece sempre 60 dias depois
do Domingo de Páscoa ou na
quinta-feira seguinte ao domin-
go da Santíssima Trindade, em
alusão à quinta- feira santa quan-
do Jesus teria instituido o  sacra-
mento da eucaristia. Este ano, dia
16 de junho. A procissão de Cor-
pus Christi lembra a caminhada
do povo judeu, peregrino, em
busca da Terra Prometida. A Torá
diz que o povo foi alimentado
com maná, no deserto. Com a ins-
tituição da eucaristia pela Igreja,
o povo é alimentado com o pró-
prio corpo de Jesus. Quem qui-
ser saber mais sobre o culto de
Mitra, sugiro a leitura do livro de
Gore Vidal e Juliano.
hbveltman@gmail.com

Com 400 composições inédi-
tas, os artistas - cantores e com-
positores cearenses - Lady Telles
e Damatta Mello dedicaram, des-
de ao início, compor músicas di-
versas com cunho regional cea-
rense; foram consagrados em fes-
tivais e movimentos  musicais re-
alizados  no Ceará. Lady Telles
com onze anos iniciou sua carrei-
ra dividindo o palco com o cantor
e compositor ‘Sirano’ em 1980. Em
1989, participou do  show de ca-
louros no programa ‘show da pra-
ça’ sendo colocada em 1º lugar!
No festival  ‘voz de ouro de For-
taleza’, ficou em 2º lugar, ressal-
tando sua participação especial
no show de Elba Ramalho em For-
taleza, na época integrante da
‘Banda Rayally.’ Destaque para a
maratona de shows realizados em
casas noturnas, Buffets e em vá-
rias cidades do Ceará, junto à ‘Ban-
da Oxent Music’. Damatta Mello
iniciou sua carreira cantando no
coral ‘Os Anjos’aos dez anos,
estudando no colégio João Hipó-
lito. Sempre se destacou interpre-
tando músicas de sua autoria.
Participou do ‘Show Massa Fei-
ra’, no teatro José de Alencar, sen-
do destaque  no ‘Festival Nossa

O lado oculto de Lady e Damatta
Voz, Nossa Gente, em 1984!’No
Festival Universitário em 1986, fi-
cou em 2º lugar. No festival dos
Festivais , classificou-se entre os
300 melhores intérpretes, com
10314 inscritos! Damatta partici-
pou de shows beneficentes: ‘Nor-
deste Urgente e Barranco’,em pri-
meira mão, com a música ‘Conta
Gota’ e apresenta-se em casas
noturnas, Buffets em diversas ci-
dades cearenses, tendo partici-
pante  em 2000, no Projeto Beira-
Mar.Sendo convidados  pelo Se-
cretário da Cultura de Maracanaú,
Lady & Damatta participaram do
projeto ‘Cultura em Movimentoe
gravação do CD. Hino da Cidade
de Maracanaú’ e  em quatro edi-
ções do evento ‘São João de
Maracanaú’.   Lady & Damatta
participaram do projeto ‘Viva For-
taleza Viva’à convite do Secretá-
rio de Cultura de Fortaleza, levan-
do  mensagens de otimismo, ver-
dade, respeito e amor, emocionan-
do aos assistentes através de
suas vozes, melodias e composi-
ções. Também compõem ‘Jingles’
para todas as eventualidades. Se
apresentaram nas casas notur-
nas: Arena Bill Ricarte, Passione
Italiana, Sabor do Sertão, North
Shopping Maracanaú. Atualmen-
te se apresentam nas casas no-
turnas : Cabana da Serra, Alcapo-
ni Drink, Food, Papo, Pinga e Pe-
tisco, Impório das Bebidas, Espe-
taria, Espeto & Brasa, Raimundi-
nho, Bar & Petiscaria, Villa’s Es-
petos e Pizzeria, Via Pìzza da Ma-
raponga, O Chopp do Bexiga
Maracanaú e outras.

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

Giro de Notícias
Cleide Show

dicações e propondo sugestões para melhorias, dentre elas a reade-
quação da praça de alimentação, para atender com mais espaço e con-
forto aos usuários do segmento. A visita foi um sucesso, havendo
plena interação entre as partes, o vereador sempre cordial, atendeu a
todos, com presteza e atenção, aliás marca registrada de suas gestões
públicas o que faz vitorioso por sete mandatos consecutivos.  Ao
final, foi flagrante a satisfação de todos, com aquela expressão de 'quero
mais', isso porque não é comum visitas de políticos a locais públicos
para ver in-loco suas prioridades. Parabéns a todos permissionários,
funcionários e consumidores. Parabéns Tucuruvi extensivo ao verea-
dor dr. Paulo Frange e equipe

Adir Vergilio
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Inicio a minha coluna comen-
tando sobre o surgimento de um
novo ídolo  da música popular bra-
sileira, Del Rubens. Cantor, com-
positor e apresentador de TV, ele
é a grande revelação da Televi-
são Brasileira.

Del Rubens começou sua car-
reira como apresentador na TV
Cultura de Maringá e TV Coroa-
dos de Londrina (Emissora da
Rede Globo), onde apresentava
seu programa musical nas manhãs
de domingos.

O apresentador também é radi-
alista e um grande contador de his-
tórias. Trabalhou por mais de 2 anos
na Rádio American Sat em São Pau-
lo, onde atuou para 64 emissoras
de rádio em todo o Brasil.

Del Rubens, foi destaque tam-
bém quando participou de duas
novelas na Globo. A primeira foi
"Salomé" onde interpretou um
administrador de uma fazenda
sendo muito elogiado pela crítica.

Já a sua participação na novela
"Lua Cheia" fez o papel do deteti-
ve Sampaio numa talentosa inter-
pretação que recebeu inúmeros
elogios da direção da emissora e o
total reconhecimento do público.

Distrital Nordeste da ACSP presta
homenagem à imprensa regional

 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

Brás Pereira Banda Show pronto
para “Esquenta Carnaval 2022”

Dr. João Baptista de Oliveira,
palestrante.

Treze de junho é o Dia de
Santo Antônio.  Além das ho-
menagens ao “Santo dos Mila-
gres” a data também é marca-
da por uma figura muito impor-
tante em qualquer comunidade:
o jornalista de jornais de bair-
ro. E justamente na segunda-
feira (13/06), a Distrital Nor-
deste da Associação Comercial
de São Paulo prestou homena-
gens aos principais profissionais
de imprensa da região. No iní-
cio do evento, coube ao Dr.
João Baptista de Oliveira, o JB,
discorrer sobre a história da
imprensa, sobretudo a brasilei-
ra. O ilustre palestrante, foi pre-

 Rui Freitas, Presidente da Distrital Norte, Marcelo Alves
Geraldes, Diretor da MMFoods, Brás Pereira, jornalista, João

Neto, Subprefeito de Santana/Tucuruvi/Mandaqui e William Oliva,
Presidente da Distrital Nordeste.

sidente da Associação Brasilei-
ra de Imprensa, é jornalista,
radialista e mestre em comuni-
cação. “Imprensa é cachaça, é
vicio, ela entra na corrente san-
guínea e não sai mais”, expli-
cou. JB disse que a boa impren-
sa leva conhecimento e que
conhecimento é aquilo que o
Brasil mais precisa. Citou o pro-
feta Oseias, onde numa de suas
passagens afirmou: “Meu Deus,
o meu povo foi destruído, por-
que faltou-lhe conhecimento”.
E é justamente o que acontece
muitas vezes no Brasil.

Falou dos princípios pri-
mordiais do bom jornalismo: a
imparcialidade e a ética. “Infe-
lizmente em nosso país alguns

profissionais não informam e
deformam a notícia, dissemi-
nando fake news”. Disse que
trabalhou no jornal Voz do
Povo, juntamente com seus ir-
mãos, no final dos anos 40.
Explicou que a composição dos
textos era realizado numa im-
pressora enorme, através de ti-
pos móveis.

Citou os lendários Hipólito
José da Costa, que em 1 de ju-
nho de 1808, lançava o Correio
Braziliense, era impresso em
Londres (Inglaterra) e Antônio
Isidoro da Fonseca, que abriu a
primeira oficina de impressão no
Brasil, em 1747, na cidade do
Rio de Janeiro, sendo fechada
logo em seguida por ordem real.

Homenagens – Encerrada
a palestra deu-se início as ho-
menagens. O casal Daniel Agui-
lar e Sonia Gomes foi agracia-
do pelos 30 anos de atuação na
ACSP-Distrital Nordeste. Dani-
el foi diretor-superintendente de
2007 a 2011 e sua esposa sem-
pre atuando na coordenação do
Conselho da Mulher Empreen-
dedora.

Imprensa – Entre os órgãos
de imprensa da região, ganhou
destaque: Jornal São Paulo e
Grande SP de Fato (Brás Perei-
ra), Gazeta da Zona Norte (Ca-
mila Alvarenga), Jornal ZN Mais
Notícias (Marcos Seijo), Revis-
ta ZN/Universo ZN (Edmilson
Ribeiro e Silvana Nanni) ;  Jor-
nal SP Norte (Samir Trad) e
Rádio Xplay Web (Hernandes
Roberto de Souza).

O diretor-superintendente
William Oliva parabenizou os
homenageados, agradeceu ao
Dr. João Baptista de Oliveira e
a presença dos convidados.
Afirmou que a Distrital Nordeste
é uma casa de empreendedores
e empreendedoras, que buscam
desenvolver seus negócios e le-
var desenvolvimento para a re-
gião.

O Movimento Furkin (An-
dré Furkin) foi um dos respon-
sáveis pela a organização do
evento.

Entre as autoridades presen-
tes: Alba Medardoni, presidente
da Associação dos Moradores
do Mirante Jardim São Paulo;
Renato Martins e Felipe Pansa-
no, Rodando a Zona Norte;
Amilton Ferreira, agitador Cul-
tural e Sadao Kitamura, Polícia
Científica;

O encontro foi patrocinado
por Marcelo Alves Geraldes, di-
retor da MMFoods e vice-pre-
sidente da ACE-Guarulhos.

    O mundo é repleto de ser humano, uma quantidade infinita,
mas o Criador escolhe o seu amigo que sempre está contigo em
qualquer momento da vida. Recebi entre outros jornalistas, a
homenagem no Dia dos Jornais de Bairro pela Distrital Nordes-
te na pessoa de William Oliva, presidente da entidade. Entre
amigos que vieram prestigiar, destaco Nicolau Helito Filho, Con-
selheiro da Distrital Lapa da Associação Comercial de São Paulo
que veio especialmente para me cumprimentar. Isso é gratidão
e amizade. Obrigado.

A amizade e gratidão andam juntas!

Como cantor foi considerado
o cantor das multidões e em sua
trajetória de shows, só no estado
do Mato Grosso do Sul, realizou
mais de 500 showmícios em 10
campanhas  onde atuava como
cantor e apresentador que lhe
valeu esse apelido de "Cantor das
Multidões".

Autor de mais de 150 músi-
cas, com 80 delas gravadas e edi-
tadas  na Abramus. Colecionan-
do inúmeros  sucessos onde a
música "Deus é Fiel"  é uma das
mais solicitadas pela belíssima
mensagem que ela passa, entre
outras se destacam também
"Quisera ter Você" e "Esse
Amor Proibido"

Del Rubens, começou a sua
carreira como músico de Banda de
baile atuando como cantor e ins-
trumentista onde tocou bateria,
contrabaixo e teclado onde traba-
lhou no Estado do Paraná reali-
zando eventos em mais de 300 ci-
dades do Estado, muito embora
ele seja natural de Maringá.

Hoje, ele apresenta pela TV
NGT para São Paulo e Rio de Ja-
neiro o  programa "Del Rubens
Show" todos os domingos às
12h00  com reprise aos sábados
às 18h00 com muita música e
grande aceitação dos telespecta-
dores.

Frase Final:
 O sucesso mostra o
reconhecimento do
trabalho realizado.

O Jornal São Paulo de Fato, lamenta o
falecimento de Arnaldo Faria de Sá, um com-
panheiro como se fosse um verdadeiro ir-
mão. Arnaldo foi um um político sério e que é
muito raro na política nos dias de hoje. A
verdade é que perdemos um político compe-
tente, honesto e que sempre se preocupou
com as pessoas, principalmente com os ido-
sos, lutando sem tréguas, em favor dos apon-
sentados a ponto de  transformar sua vida
em um compromisso cotidiano em favor dos
mais necessitados e dos mais oprimidos. A
tristeza é imensa e a lembrança do Arnaldo
vai perdurar eternamente. Descanse em paz
e que Deus o acolhe de braços abertos no
Reino. do Céu

Uma vida pelo social

Atendemos:
FESTAS - BARES  -  RESTAURANTES

FEIRAS -   EVENTOS

 /PHDdoChopp @phddochopp
SIGA- NÓS

99438-0161
Rua Clara Camarão, 135 - Imirim

A alegria voltou a assediar os ares da zona norte em especial no
bairro do Imirim. Foliões tradicionais se preparam, desde o mais hu-
milde até os destaques, para entregar a folia bem no dia que a banda
passar. Este ano tem um motivo especial; estaremos homenageando
as Terezas do todo lugar com garra e determinação. Música e letra de
Oswaldo Eugênio Show, o popular Wado e a Bateria do Mestre Bru-
no Cezar do Escola de Samba Joia da Vila da Vila Rica Brasilândia.
Povão, marque a data da saída da banda dia 16 de julho às 15h, Local:
Bar do Joaquim, Rua João Roque - Imirim. Até lá! Hein e por quê?


