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Inauguração das novas instalações da Distrital Nordeste da ACSP

No ano de celebração do trigésimo aniversário, a Distrital Nordeste recebeu na terça-feira (28) representantes da sociedade civil, conselheiros,
associados e membros da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) para o evento de reinauguração das suas novas instalações. Seguindo o mesmo
layout dado às Distritais que já passaram por um retrofit, o local está jovial, acessível e pronto para receber os empreendedores da Vila Maria, Vila
Guilherme, Parque Edu Chaves, Vila Sabrina, Jaçanã e Jardim Brasil, o que significa capilaridade em diversas ruas do comércio na região. A Distrital
Nordeste da ACSP é a quinta a ser reinaugurada. Outras dez serão reinauguradas com novas instalações até o final deste ano.

Informações e contato: 11 3180-3467/ 11 3180-3468 | Cel: 11 97764-0028 -  Av. Guilherme Cotching, 1.070 - Vila Maria"
William Oliva da Silva, Superintendente da Distrital
Nordeste e Roberto Mateus Ordine,  Vice-presidente

da Associação Comercial de São Paulo - ACSP

  O jornal São Paulo de Fato foi saber um
pouco mais sobre essa jovem ativista, interessa-
da em pessoas e que, mesmo sendo terapeuta e
com uma agenda repleta de compromissos, gos-
ta de visitar as pessoas em suas comunidades de
origem, seja no interior ou aqui na capital, São
Paulo, e buscar alternativas para efetivar melho-
rias na qualidade de vida dessas pessoas. Esta é
Aline Carballo Teixeira, 37 anos, médica veteri-
nária, bióloga, com pós-graduação em Neuroci-
ência Clínica, com diversas outras especializa-
ções na área de Desenvolvimento Humano e ou-
tras formações em andamento.  É diretora e uma
das fundadoras do espaço A Casa, voltado ao
autoconhecimento e melhoria do indivíduo em
sua jornada de vida. Leia Mais na  Pág. 3

ALINE TEIXEIRA

 A modelo e
nutricionista
Gabriela Lopes
Miranda, 23 anos,
cabelos e olhos
castanhos. Seu
sonho é viajar pelo
mundo, para
manter a forma
estética: treina
musculação.
Estará em breve
recebendo a Faixa
Top Sport Models
do empresário
Renato Cury,
presidente da
agência e também
participará no
Concurso Miss
São Paulo - Brasil
Model 2022. Hein
e por quê?

Uso de cigarro eletrônico dobra a
chance do homem ter disfunção erétil

Os cigarros eletrônicos estão
presentes em todos os lugares. O
famoso “vaper” virou uma epide-
mia que caiu no gosto da popula-
ção. Para os homens, o uso diário
do aparelho que funciona como
um “tabaco aquecido” vem acom-
panhado de grandes riscos para
a saúde sexual: as chances de de-
senvolver disfunção erétil aumen-
tam em mais de duas vezes, é o
que mostra estudo da revista mé-
dica American Journal of Preven-
tive Medicine, que comparou ho-
mens fumantes e não fumantes
acima de 20 anos. Já no caso dos
homens acima de 65 anos, as chan-
ces de disfunção aumentam ain-
da mais: são 2,4 vezes maiores.
Dos jovens aos adultos, o dispo-
sitivo eletrônico é uma bomba que
afeta vários órgãos do corpo hu-
mano, sobretudo o coração, pul-
mão, a boca e até o sistema repro-
dutor. Segundo o médico urolo-
gista Dr. Carlos Vaz, apesar de ser
vendido como um produto “ino-
fensivo”, o cigarro eletrônico é
carregado de nicotina, composto
que atua diretamente na inflama-
ção do organismo “A nicotina
danifica os vasos sanguíneos e
prejudica a circulação, que é fun-

Na tarde de quinta-feira (07), a prefeitura de São Paulo (SP) anunciou o cancelamento do “Esquenta
Carnaval 2022” por falta de patrocínio. Segundo informou a administração municipal, dois pregões foram
realizados, mas em nenhum houve interesse de empresas privadas para o financiamento do evento, que acon-
teceria em 16 e 17 de julho.  Devido à pandemia, o Carnaval de Rua havia sido cancelado, e o desfile das
escolas de samba foi adiado, acontecendo em abril.  Assim, a prefeitura planejou, junto aos blocos de rua, um
“Carnaval fora de época”, para “atender a um pedido da sociedade”.  O primeiro pregão, realizado em 17 de
junho, tinha lance mínimo de R$ 10 milhões, para atender mais de 300 blocos interessados em sair às ruas. O
segundo, feito nesta quinta-feira, tinha lance mínimo de R$ 6 milhões, pois 216 blocos estavam habilitados.
Ainda assim, não houve acordo com a iniciativa privada.  A Secretaria Municipal de Cultura informou ainda que
será a organizadora do Carnaval 2023 e que “irá formar uma comissão representativa com os blocos de rua
para que, no próximo ano, o evento seja o maior e melhor Carnaval de Rua da história”.

Prefeitura de SP cancela Esquenta de
Carnaval em julho por falta de patrocinadores

O Rio Pinheiros vai ganhar a
primeira passarela flutuante do
estado de São Paulo. A estrutura
será exclusiva para o uso de ci-
clistas e, segundo o governo
paulista, deve ser inaugurada no
dia 15.  A passarela de alumínio
terá 110 metros de extensão, com
iluminação e ponto de aluguel de
bicicletas. A estrutura está insta-
lada na altura das estações de
trem da Granja Julieta e João Dias,
na margem do rio.

A obra, que custou R$ 3 mi-
lhões, foi paga pela iniciativa pri-
vada, e novas pontes flutuantes,
como esta, devem ser instaladas.
O objetivo é melhorar o acesso
de ciclistas à ciclovia e ao par-
que linear, e ainda criem um ata-

Rio Pinheiros terá passarela flutuante
só para ciclistas a partir do dia 15
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Modelo no Top 2022!

ENTREVISTA

damental para o funcionamento
do aparelho reprodutor masculi-
no. Sem uma boa vascularização
do órgão, não há ereção e está
instaurada a disfunção”, explica.
Ainda de acordo com o médico,
não é raro receber pacientes adul-
tos saudáveis no consultório,
principalmente aqueles que pos-
suem hábitos ruins mesmo com
a “pouca” idade. “O que aconte-
ce é que a maioria dos casos tra-
tados nessa faixa etária, dos 20
aos 50 anos, são motivados por
esses hábitos adquiridos duran-
te a vida, causando danos cu-
mulativos. Nesse caso, a preven-
ção é o melhor caminho para
quem ainda tem tempo de mu-
dar”.   Dr. Carlos diz ainda que,

os danos à saúde começam a ser
percebidos a curto e longo prazo,
portanto, os próximos anos dirão
como de fato o cigarro compro-
mete a saúde e qualidade de vida
de seus usuários. No entanto,
quando o homem já se encontra
diagnosticado é necessário parar
imediatamente o uso dos dispo-
sitivos eletrônicos e começar um
tratamento de acordo com o grau
de disfunção – se mais leve ou
mais severa. O tratamento pode
variar: “o mais comum é tratarmos
com medicação, mas em alguns
casos talvez seja necessário ape-
lar para intervenções mais seve-
ras, como a injeção de medica-
mentos no local e até mesmo uma
cirurgia”, completa.

lho para quem quiser ir de uma
margem à outra.  A Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo informou
que o Mirante também já está
instalado e em fase de teste. As

novas atrações somam-se a ciclo-
via, pista de caminhada, quadras
poliesportivas, estações de ginás-
ticas, quiosques e playground  já
disponíveis para o uso público e
gratuito.

Atenção Terezas: não fiquem triste! O 'Esquenta' em sua
 homenagem será em 2023 com animação! Hein e por quê? Pág. 6
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Festas Juninas
As festas juninas em

tempos passados, eram es-
peradas! Os quitutes, co-
mes e bebes eram o forte
das festas juninas. Mas o
tempo é o senhor detodas
as coisas! A covid-19 apa-
receu e mandou tudo às tra-
ças! As festas juninas caí-
ram! Os santos homenage-
ados -santo Antônio, são
João e são Pedro- sentem o

drama e reclamam: os terráqueos nos esqueceram! São Pedro interveio:
os terráqueos estão assustadfos coma covid-19, inflação, preço da ga-
solina e por isso nossas datas caíram no esquecimento! Queira Deus se
no calendário futuro nossas festividades não desapareçam! Vamos co-
locar a reclamação ao Criador de Todas as Coisas; ELE fará voltar à
normalidade!

CrônicaTia Zulmira

Conselho

Um apelo para acabar com o frio!

Abrindo a porta do terreiro da
vovó Candinha para atender uma
leva de desajustados, o líder da
turma fez o pedido:”Magnânima
guru, viemos ao abençoado ter-
reiro para encomendar um traba-
lho contra esse frio congelante!
Pra dormir é frio demais, por mais
cobertas sobre a carcaça; a comi-
da apagando o fogo, as panelas

ficam geladas, o café na
garrafa térmica esfria
num instante. Quere-
mos um trabalho para
mandar esse frio pra
casa do chapéu!” Para
atender tal pedido,foi
indicada a cabocla
Jurema: “Zifios, o frio tá
de lascar e aqui no ter-
reiro sentimos o drama!
Os caboclos não aten-
dem em dias de frio. O
motivo é que eles to-

mam ‘marafo’, caem no sono e os
clientes ficam sem atendimento e
o terreiro não fatura! O pedido de
vocês fica pra outra ocasião. Os
clientes saíram desolados, recla-
mando: o frio atacou até o tereiro.
É o fim do mundo!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.
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        O Governo do Estado de
São Paulo, vem cobrando ilegal-
mente o Imposto sobre a  trans-
missão causa mortis e doação de
quaisquer Bens ou direitos - o
chamado ITCMD e o Poder Ju-
diciário vem decidindo unani-
mente que a Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo cal-
cula esse tributo sobre um valor
de referência que ela determina
e impõe ao contribuinte, mas a
decisão é a de que a base desse
Imposto é o valor venal aquele
que consta no lançamento do
IPTU no caso de imóveis urba-
nos ou do ITR - Imposto sobre a
propriedade territorial rural no
caso de imóveis rural. Eu venho
insistindo nessa mensagem por
entender, que muitas pessoas
ainda desconhecem que o Go-
verno comete ilegalidades, que
as regras impostas são questio-
nadas por quem tem possibilida-
des de levar até o Poder Judiciá-
rio que aprecia e julga o que é de
direito. No caso todas as deci-
sões são embasadas pelo prin-
cípio da interpretação do Códi-
go Tributário Nacional que é a
Lei que norteia todo estudo do
Direito Tributário e abrange to-
das as regras superiores aos im-
postos em Leis e Decretos Esta-
duais ou Municipais. Já alerta-
mos que como tudo em direito
tem prazo, que é a prescrição de
5 (cinco) anos para requerer a de-
volução do que foi cobrado e
pago a mais o exemplo sempre é
a melhor forma de entender: pago
o ITCMD em 09 de junho de 2015
no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) conto 5 (cinco) anos
para propor a sua devolução ju-
dicialmente, portanto em 06 de
junho de 2020 o direito não mais
pode ser exercido. Na área Mu-
nicipal também se questiona so-

Se for para receber eu quero!
O ITCMD pago a mais eu quero!

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.

Editorial

Indústria de multas!

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

Os noticiários nos dão conta de uma série de ‘enroscos,’nos órgãos go-
vernamentais. O mais recente é relativo ao Detran! De há muito tempo, os
motoristas reclamam de multas injustas, sou testemunha ocular nessa jogada:
recebi uma multa de excesso de velocidade no bairro de Sapopemba, local em
que nunca transitei! Recorri e em resposta, o recurso foi indeferido: a multa
teve que ser paga e com prazo marcado! As autoridades (Detran) fazem vistas
grossas sobre recursos enviados. o caso agora aflorou: segundo noticiário,
há base nas reclamações sobre multas e seus valores! Há tempos, os motoris-
tas sabem disso! Multas irregulares! Agora as autoridades acordaram!Tia
Zulmira, viúva, aposentada e na espera de dias melhores!

Professor Clovis Pereira

Tia Alzira

 Falou-se em menor preço para a gasolina. O que aconteceu foi
mais aumento no preço!

Os preços sobem, inflação acontece e as vendas caem. O povão
sente isso, menos as autoridades governamentais.

 As eleições vem aí; possivelmente poderá acontecer queda da
inflação. Depois, aguenta coração!

Frio colabora com alguma queda de preço: gelo, bebidas, refrige-
rante, suco caminham.

Os resultados dos jogos de futebol que aconteceram, foram os
esperados. Alguns times venceram, outros entraram pelo cano e
como sempre, as dedicadas ‘mamães de árbitros’ foram elogiadas
às avessas!

 Neymar não está com a bola toda noPSG. Há uma corrente
favorável à sua venda. Os diretores não estão satisfeitos com o
craque brasileiro.

Coringão e  Palmeiras estão liderando a tabela. Vamos aguar-
dar qual time que chegará ao final da fritada, como campeão!

 Política na ordem do dia! Às vésperas da eleição, os candida-
tos a Presidentes da República não confiam na vitória.Aguardamos
o resultado das urnas, com surpresa.

Empreendedorismo & Gestão

 Tem certos conceitos que a
gente aprende em cursos, pales-
tras, workshops nos finais de se-
mana, mas, na segunda-feira,
quando voltamos para o mundo
real, bate aquela dúvida terrível:
como eu faço isso?

 Um desses casos é o min-
dfullness. Confesso que, também,
passei por esse dilema. Aí me
veio à mente um dito popular que
dia desses ouvi em uma novela
da TV; a certa altura do capítulo
diário da série, o personagem
central, que se mostrava refratá-
rio à ideia do seu filho de querer
implantar novas tecnologias no
agronegócio do pai, sacou o se-
guinte: "filho, aprendi com meu
pai que, de bicho, a gente apren-
de com bicho".

 Então, repetir aqui que: a prá-
tica do mindfulness vai te ajudar
na melhoria do seu bem-estar fí-
sico e mental; vez por outra você
se vê pego por uma teia de pen-
samentos ansiosos; a soma des-
ses pensamentos negativos vai
impactar na sua produtividade, na
sua autoestima e no seu bem-es-
tar,  além de não resolver o seu
problema, ainda vai agregar mais
motivos para você se preocupar.
Tendo isso claro, vamos ao que
interessa. Aqui vão algumas di-
cas bem práticas para você co-
meçar uma nova vida, focada no
agora e no aqui, seja aonde for,
na sua casa, no seu trabalho ou
na sua comunidade. Como tudo
na vida, não é preciso fazer tudo
de uma vez. Escolha uma das di-
cas e comece a praticar diaria-
mente; vá incorporando outras,
na medida em que for perceben-
do que ela está te trazendo resul-
tados e que o seu corpo ou sua
mente pedem um pouco mais.
Para que você não se perca e nem
se frustre, quero te adiantar que
existe muito material disponível
na internet; e aqui, de novo, vale
a máxima: não tem certo nem erra-
do; o que tem é o mais adequado
a você e ao momento em que você
se encontra. Vou dar 5 dicas, ape-
nas. Já dá pra começar.

Mindfulness, o agora, em qualquer lugar

bre a base municipal cujo fato ge-
rador é a transmissão de BEN
imóvel. De acordo com as legis-
lações tributária e constitucional,
a alíquota do ITBI incide sobre o
valor da transação do bem ou so-
bre o valor venal do imóvel, pre-
valecendo o maior entre eles.
Porém, no munícipio de São Pau-
lo instituiu-se uma nova base de
cálculo para cobrança do referi-
do imposto, consistente no va-
lor de referência sem que fossem
fixados critérios objetivos para
apuração exata do seu valor. Ai
então, vem o Poder Judiciário dar
a sua contribuição e decidindo
até pela devolução do que foi
cobrado a mais, determinando a
devolução dos valores recolhi-
dos cujo montante superasse o
valor venal. A base de cálculo do
ITBI é o valor venal do IPTU,
conforme interpretação do artigo
38 do CTN e tese fixada no IRDR
- tema nº 19 do 7º Grupo de Direi-
to Público. Portanto, o que se
impõe com urgência é a reforma
Tributária que a equipe econô-
mica ficou de levar ao Congres-
so, não é aumentar tributos para
arrecadar mais, é simplificar todo
o sistema tributário, que é um
enorme complicador com regras
absurdas.

Como diz o Professor Delfim
Neto que na sua ótica quem en-
tende de Tributos são Tributaris-
tas e não Economistas. Mas, os
Tecnocratas Governamentais só
querem inventar como arrecadar
mais e para contestar ainda bem
que temos o Poder Judiciário que
analisa com princípios de direito e
de justiça. Assim sendo, mais uma
vez, nós oferecemos para tirar as
dúvidas que tiverem e os nossos
contatos vão a seguir ou ainda atra-
vés deste prestigiado veículo
www.saopaulodefato.com

Prática #1: A gratidão
logo ao acordar. Agrade-
ça às coisas mais banais:
ter uma cama para dormir,
uma água fresca para se
lavar, uma roupa para ves-
tir; ter acordado vivo e
com saúde. Lembre-se,
também, de agradecer às
pessoas: cônjuge, filho,
pais, prestadores de ser-
viço, colegas de trabalho.

Prática #2: A respiração
consciente - Respiramos automa-
ticamente. Procure, ao menos três
vezes ao dia praticar uma respi-
ração consciente. A respiração é
uma excelente âncora para trazer
você de volta para o foco, fugin-
do das distrações diárias. Veja
como é fácil. Inspire pelo nariz
contando até 1;  segure o ar con-
tando até 4; enquanto prende o
ar, imagine um ponto dentro de
você de onde você irradia luz para
todo o corpo; solte o ar pelo na-
riz contando até 2, no mesmo rit-
mo com que inspirou; repita esse
ciclo por 10 vezes (contribuição
da Dra Yara Prates, psicopedago-
ga e mentora parental).

Prática #3: Conecte-se à na-
tureza - Mesmo morando nas
grandes cidades, reserve alguns
minutos do seu dia e permita-se
olhar pela janela para as nuvens
do céu, para as árvores do jardim
ou da rua, para os pássaros vo-
ando, para uma flor no vaso da
varanda, simplesmente, observe
o ambiente.

Prática #4: Sentir suas pró-
prias emoções - Toda a vez em que
você enfrentar uma situação de
estresse (no trabalho, em casa ou
na faculdade), reserve uns minu-
tos para refletir sobre que lições
podem ser tiradas das emoções
que você sentiu. Que recado está
sendo dado para você?

Prática #5: Espírito, mente e
corpo se completam - A ativida-
de física regular ajuda você a se
conectar com sua essência, acal-
mar sua mente e trazer equilíbrio
para o seu dia a dia. Frequente uma
academia ou faça exercícios físi-
cos regulares pelo menos três ve-
zes por semana. Uma simples ca-
minhada traz muitos benefícios ao
corpo, à mente e ao espírito.

Ensinamento da semana: "Se
avexe não, toda caminhada come-
ça no primeiro passo", [Accioly
Neto, autor da música A natureza
das coisas]

Com falta de ação cultural não
cabe e nem justifica repressão

Um Projeto de lei na As-
sembleia Legislativa preten-
de combater os pancadões
usando caminhões com ja-
tos de água, o que já é usa-
do em alguns países e no
Brasil costumam usar para
dispersar protestos. Nin-
guém merece pancadão
mais só repressão sem con-
trapartida do poder público/
sem ação cultural é inacei-
tável, esse projeto chegou a ser colocado em prática em Diadema mas
não deu certo. Tem alguns parlamentares que são eleitos pelo povo e
só ficam fazendo o mal para o próprio povo que o elegeu, deveriam
criar projetos para proporcionar junto a comunidade eventos abertos
e organizados, pois quando tinha investimento e mais ação cultural
na periferia não havia pancadão

A construção de uma quadra es-
portiva na Rua Félix Alves Pereira altu-
ra do nº189 com a rua Ella Krause Bo-
ehn no Jardim Centenário - Cachoeiri-
nha é uma reivindicação do Conseg
Vila Amália/Cachoeirinha juntamente
com o comerciante Sérgio Matroni,  as
obras foram feitas através de uma
emenda e solicitação junto a Subpre-
feitura Casa Verde/Cachoeirinha. An-
tes do atendimento houve encontro
no local com representantes da Sub-
prefeitura e vale lembrar que está em
andamento uma solicitação de Ilumi-

nação pública e concessão de espaço em nome da Sociedade Amigos
Penha Brasil, essa é a história sem cair de páraqueda.

Melhorias no Jardim Centenário é
reivindicação do Conseg com parceiros

Povo de Acaiaca em  Minas Gerais sofre
 com falta de melhorias na saúde

O prefeito Ricardo Nunes
sancionou , a lei que determina
a realização anual de uma "Vira-
da da Castração" na cidade de
São Paulo. A nova legislação,
publicada no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo, estabele-
ce que a Virada deverá ser reali-
zada, a cada ano, num dos finais
de semana do mês de maio.  A
Virada terá como objetivo prin-
cipal a castração de cães e gatos
que estejam sob responsabilidade de pessoas consideradas de baixa
renda, não sendo exclusiva a esse público, conforme regulamentação e
é destinada somente aos animais residentes na Cidade de São Paulo.
Ainda de acordo com a lei, que recebeu o número 17.821, de 4 de julho
de 2022, a Virada é necessária como forma de controle do crescimento
populacional de cães e gatos e o abandono, principalmente nas regiões
mais carentes da cidade.

Relativo a ato de harmonizar,
congraçamento, harmonia entre
pessoas divergentes, pacificação,
acordo etc. O ser humano atual,
desconhece este substantivo,
muitos não colaboram e reclamam.
Deveriam colaborar para que to-
dos vivêssemos melhor! As recla-
mações pululam sobre a falta de
banheiros públicos. Eles existiram
e foram desativados pela falta de
conciliação entre usuários que
danificavam um órgão de utilida-
de pública, servindo a ele e de-
mais cidadãos. Há reclamações
sobre estado de conservação no
interior de um veículo coletivo,
poltronas rasgadas, vidraças
emperradas etc. Se todos colabo-
rassem, o estado de um veículo
coletivo estaria através do tempo
de uso, em boas condições. A co-

Comportamento    Brás Pereira

Conciliação, dever de todos!
leta de lixo domiciliar acontece em
dias alternados: às vezes o mora-
dor se esquece da obrigação, o
veículo coletor passa, o lixo não é
coletado; é ‘esparramado’ sobre
a rua. Culpa de quem? Do ser hu-
mano que não colabora, não faz
sua parte! E assim vivemos: al-
guns reclamam de algo, às vezes
com razão, mas em sã consciên-
cia a parte da culpa cabe a ele que
não faz sua parte!

Vamos colaborar para que
concilie, ajude a manter a cidade
limpa, os veículos de transporte
coletivo,  colaborando para que
Metrô, trem, ônibus sejam obse-
quiados com a nossa colaboração
e solidariedade! É dever de todos,
para que vivam bem. Portanto,se
cada cidadão fizer sua parte, não
faz mais que sua obrigação!

 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

Reportagens, Crítica,
Elogios,  Sugestões  e

Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

Zap: 11 99374-4534
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 SÃO PAULO DE FATO - Sa-
bemos que a terapia tem se tornado
constante na vida das pessoas, com
um aumento expressivo no período da
pandemia, influenciando suas vidas em
todos os todos setores do cotidiano.
As pessoas relatam, muitas vezes, que
se sentem sem rumo para concreti-
zar seus objetivos, o que as leva a pro-
curar algum tipo de ajuda. Até que
ponto a especialidade terapêutica in-
fluenciará em nossas decisões?

ALINE TEIXEIRA - Como
terapeuta, entendo que estar em um
processo terapêutico é se permitir a
entrar em contato com o seu eu inte-
rior, e adquirir autoconhecimento, e a
partir do momento que a pessoa se
conhece mais, suas decisões se tor-
nam mais assertivas e conscientes, o
que as faz entenderem que é impor-
tante a ajuda de um profissional em
certos momentos da sua vida. Isso
também não significa que ela deva se
considerar incapaz de tomar suas pró-
prias decisões. O importante é bus-
car ajuda quando precisa, e entender
que todo o processo se dá a partir de
suas próprias decisões, a começar pela
busca de um profissional.

SÃO PAULO DE FATO - So-
bre seu viés humanitário, ou seja pre-
ocupar-se com a parcela da socie-
dade menos favorecida, sabemos o
quanto é louvável e admirável tal ati-
tude, mesmo que tenhamos poucas
pessoas com essa preocupação.
Quando começou essa sua vontade
de trabalhar causas humanitárias?
Foi por um acaso, ou tem algo a ver
com sua formação familiar?

ALINE TEIXEIRA - Eu acre-
dito que nada na vida é por acaso.
Apesar de essa vertente ser muito
forte em mim, eu atribuo isso a mi-
nha criação, pois tanto minha mãe
como meu pai sempre me ensinaram
a respeitar o próximo e ter empatia
com as pessoas e, ao longo da mi-
nha vida, isso foi crescendo e ama-
durecendo dentro de mim, e hoje vejo
que poder ajudar as pessoas se tor-
nou meu propósito de vida.

SÃO PAULO DE FATO -
Você já considerou a possibilidade de
trabalhar no setor público com o in-
tuito de apresentar projetos que pos-
sam virar leis suplementares que vi-
rão solidificar as ideias de amparo
legal a essas pessoas mais vulnerá-
veis, amenizando as dificuldades?

ALINE TEIXEIRA - O setor
público, seja em qual instancia de
poder, tem que atuar junto com a so-
ciedade civil organizada, em diálogo
constante com os atores sociais e en-
tidades das mais variadas vertentes.
Acredito que desse modo, todos
protagonizam melhorias que atendam
as reais demandas, de um lado, e a
melhora nos índices socioeconômicos
de outro, sem esquecer os demais se-
tores importantes como é a Educa-
ção e a Saúde, por exemplo.

SÃO PAULO DE FATO –
Fale da importância da terapia na
vida das pessoas. Há quadros rela-
tivamente graves de pacientes que
se reabilitaram, tanto física quando
emocionalmente, pelo processo con-
tínuo de sessões de terapia
ocupacional, por exemplo. É possí-
vel manter a mesma eficácia da te-
rapia, se for feita à distância com a
mesma eficácia?

ALINE TEIXEIRA – Eu não
lido com essa modalidade, mas en-
tendo que a terapia ocupacional faz
parte de todo um conjunto de ações
que visam a saúde integral do indiví-
duo como um todo. É como sempre
digo quando me perguntam: você não
é só o seu corpo, com cabeça, tron-
co e membros superiores e inferio-
res. Você tem emoções, então pre-
cisa trabalhar o seu emocional. Você
tem preocupações, traumas dos mais
diversos, então é preciso trabalhar a
mente para atingir a saúde mental.
Na nossa clínica, por exemplo, fa-
zemos uso de terapias integrativas
que visam trazer o autoconhecimento
profundo, através de técnicas de ex-
pansão de consciência, e com isso
melhorar a qualidade de vida com a
que bra de crenças e padrões
repetitivos de comportamento.

 Sobre essa questão do atendi-
mento à distância, é claro que quan-
do se trata de uma reabilitação físi-
ca, que faça uso de aparelhos espe-
cíficos e determinadas técnicas cor-
porais, não tem substituição. Mas em
relação ao atendimento feito à dis-
tancia, a eficácia tem sido compro-
vada pelos próprios pacientes.

SÃO PAULO DE FATO - A luta
feminista busca a igualdade de direi-
tos, oportunidades e tratamentos iguais
entre homens e mulheres no ambien-
te de trabalho, por exemplo, com salá-
rios compatíveis a cada função, e não
reduzido pelo fato de ser mulher.  Você
considera importante essa pauta?

Esses são os eixos norteadores de atuação
da Aline terapeuta e ativista social

ALINE TEIXEIRA – Sim, é
uma pauta extremamente importan-
te e é um dos eixos que me norteiam.
Precisamos mudar esse cenário atu-
al onde infelizmente os homens ain-
da têm  privilégios que os diferem das
mulheres apenas pelo fato de serem
homens. Eu acredito que se tivermos
equidade de gênero todos saem ga-
nhando, não só as mulheres, mas os
homens também. Não se trata aqui,
de pura e simplesmente, mulheres
medindo forças com os homens.
Nada disso. Cada um tem o seu papel
que deve ser respeitado. A luta aqui é
outra e faz eco a tantas mulheres que
lá atrás buscaram ter os mesmos di-
reitos trabalhistas, o poder de voto e
ter voz na sociedade, seja qual for o
setor em que queiram atuar, público
ou privado.

SÃO PAULO DE FATO - Há
um aumento expressivo de casos de
agressão a mulher, quais as maneiras
de combater esse tipo de violência?

ALINE TEIXEIRA - Existem
diversas formas de relacionamentos
abusivos, e muitas vezes essas rela-
ções não se iniciam com a violência
física, mas sim com a violência psi-
cológica por exemplo, e aí com o tem-
po acaba evoluindo para uma agres-
são. Tendo em vista esse tipo de si-
tuação que é bem mais comum do
que se possa imaginar, eu acredito
que a primeira coisa é as mulheres
entenderem o que é uma relação
abusiva, para que elas possam iden-
tificar rapidamente a situação que
estão passando. Então, informação é
uma ferramenta essencial.

Por isso criei, junto com alguns
ativistas sociais, um  aplicativo cha-
mado Basta!, que serve para ser
esse canal de informação para mu-
lheres vítimas de relações abusivas
e também para que ela saiba aon-
de buscar apoio psicológico e
terapêutico.

SÃO PAULO DE FATO –
Quais são suas próximas ações de
vida?

ALINE TEIXEIRA – Con-
cluir minha faculdade de Psicolo-
gia, dar continuidade aos projetos
do meu espaço ‘’A Casa’’, e o que
surgir no meu caminho como for-
ma de ampliar os horizontes de mais
pessoas, através da informação de
qualidade, de formação que promo-
va o desenvolvimento humano, da
equidade de gênero, do respeito ao
próximo, e a promoção de um pon-
to muito importante e necessário
que é o da Saúde Mental.

2003 - Medicina Veterinária (Anhembi Morumbi)
2009 - Formação em Técnicas de Expansão de Consciência
2012 - Ciências Biológicas - Licenciatura e Bacharelado
(Universidade São Judas Tadeu)
2017 - Formação em Coaching (Instituto Brasileiro de Coaching)
2017 - início de atuação como terapeuta
2018 - Formação em hipnose Ericksoniana (Instituto Brasileiro de
Coaching)
2018 - Programação Neurolinguística ( Sociedade Brasileira de
Programação Neurolinguística)
2018 - Abertura da empresa Espaço A Casa de transformação
pessoal, com Carlos Gomes e Rafael Pavanello
2018 - Formação em Terapia de Renascimento (Instituto Brasilei-
ro de Renascimento)
2018 - Formação em Terapia Holística (Instituto Terceira Visão)
2019 - Formação em treinadora comportamental (Instituto de
Formação de Treinadores)
2020 – Pós-graduação em Neurociência Clínica
2021 – Pós-graduação em Psicologia Sexual
2021 - Faculdade de Psicologia

CV – FORMAÇÕES

Aline Carballo Teixera

ENTREVISTA

Acesse o link do Aplicativo Basta em
seu celular:  https://app.vc/appbasta.
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Praça Antonio Buonerba
inaugurada em alto estilo!

Na manhã do dia 25/06/22, por solicitação de Américo Calandriello Júnior aos nobres Vere-
adores Toninho Paiva e Isac Félix e ao Ex Ministro Antonio Carlos Rodrigues, tivemos um
acontecimento muito especial: A inauguração da Praça Antonio Buonerba!

Estiveram presentes Familiares, Autoridades, Amigos e Palmeirenses Ilustres.  Homenagem
merecida feita ao amigo de todas as horas, o TONICO, inventor do Polpettone, dono da Cantina
Jardim de Napoli e Palmeirense inconteste!!!

Encontro na Distrital Nordeste
Na reinauguração das novas instala-
ções da Distrital Nordeste pudemos
registrar o encontro de amigos da
ACSP neste evento marcante da
entidade que comemorava 30 anos de
bons serviços a região norte desta
capital. Foi uma festa de alegria
proporcionada pelo seu superinten-
dente William Oliva da Silva aos
ilustres convidados. Também
orgulhamos por ter como Presidente
da ACSP o dinâmico e inovador
Alfredo Cotait Neto. Na foto Douglas
Formaglio e Francisco Antônio Parisi,
vice-presidente da ACSP,  Nicolau
Helito Filho, Conselheiro da Distrital
Lapa e Brás Pereira, editor do Jornal
São Paulo de Fato.

Ocorreu no dia 3 de julho na Casa Ilha da Madeira em
alto estilo, a solenidade em homenagem ao aniversário
da Comunidade Madeirense em São Paulo. O evento foi
presidida pela nobre vereadora Sandra Santana que pro-
porcionou aos presentes momentos de muita emoção!

O primeiro, ao ouvir os hinos da Ilha da Madeira,
de Portugal e do Brasil e ver no rosto de cada um o
amor à estes países tão acolhedores.  O segundo, a
entrega da Salva de Prata, ao Presidente da entidade
José Manuel Bettencourt a maior honraria concedida
pela Câmara dos Vereadores à instituições, organiza-
ções sociais, fundações ou entidades, como forma de
destacar os serviços prestados para a cidade.

 A vereadora Sandra Santana foi a portadora da
entrega desta honraria proposta à Casa da Ilha da Ma-
deira pelo ex -vereador - Jonas Camisa Nova - (in me-
mórian), que faleceu antes de contemplar a comunida-
de madeirense. Seu filho, Jonas esteve conosco neste
momento emocionado.  E a emoção seguiu durante as
homenagens às mulheres e homens que possuem pa-
pel fundamental na preservação da cultura lusitana.
Foi uma tarde de alegria, com apresentações de Gru-
pos Folcloricos, Músicas Sertanejas e Pagodes e de
muitas  recordações, histórias, com a presença de fa-
mílias, representantes da comunidade madeirense, em-
presários e autoridades, e claro; muito bacalhau, vi-
nho e doces típicos portugueses

Sessão Solene marca 53 anos da
CASA ILHA DA MADEIRA

A eleição ocorreu no 21/05/2022 e aclamou a seguinte formação
para o biênio 2022/24: Presidente: Ermindo Della Guardia; Vice: Douglas
Santos Andrade; 1º Tesoureiro: Antonio Carlos de Oliveira; 2º Tesou-
reiro: Oswaldo Passarini Junior, o popular “Tuco”; Secretário: Luiz da
Silva; Conselho Deliberativo; Presidente, Maurílio Silva; Marcos
Roberto dos Santos e Luiz Augusto dos Santos, o popular “Preguinho”.
Diretor Esportivo: Roberto da Costa, o popular “Russo” e Diretor de
Patrimônio, Diego Lafaiete dos Santos. Fonte: Wilson Passarinho

XI CANARINHOS DA FREGUESIA DO Ó
NOVA DIRETORIA

Crônica
Humor

DESLACRAR
Quantos palavrões você fala

quando abre uma garrafa de Ga-
torade? Normalmente eu falo cin-
co: um para tirar o plastiquinho,
um para destravar a tampa e três
para descolar o lacre (dependen-
do da cola, vai uns 10 só nesse
processo). A minha dúvida é: por
que o Gatorade tem tanta prote-
ção? Tenho a impressão de que,
se uma bactéria ‘X’ cair lá den-
tro, corre-se o risco da humani-
dade toda ir para o saco em se-
manas. Imagino as manchetes
que precederiam o juízo final:
“Supergermes vitaminados por
isotônicos ameaçam o planeta”,
“Surto de Gatobactéria causa
corrida aos supermercados”,
“Mortes por Gatobactéria passa
de 1 bilhão no mundo”, “presi-
dente B*sta Nato anuncia que
Gatobactéria é só uma caganeiri-
nha”, “Brasil em festa:
B*staNato morre em decorrência
da Gatobactéria”.  Mas, saindo
do sonho e voltando aos proble-
mas cotidianos, é bom admitir

 Suas amizades, outrora amigáveis, no momento estão tempestusas! Para
reverter a situação, faça uma consulta no terreiro da vovó Candinha, mas
previna:Vovó Candinha não aceita cartão crédito. É grana viva npo ato!

 Há um desacerto entre o ariano e o trabalho: O ariano não é chegado ao
trabalho; o trabalho é inimigo do ariano! Ambos estão entre os milhões de
desempregados no país!

  Sendo atleta e partidário de corridas,sua carreira passará por mudanças
virtuais! Deixará de utilizar a carreira profissiona, usando a velocidade da
carreira para fugir  da polícia ao afanar celulares!

  Quando em assunto profissional houver algum rolo em relação à partilha
dos celulares afanados, saia pela tangente. Nessas partilhas, o ‘38’ funciona e
você irá pro outro mundo, sem passagem de volta.

 Olho no lance com seus amigos (as)! Haverá demissões na firma e seu nome,
por aclamação, foi colocado na marca do pênalti! Voltará a catar recicláveis no ato!

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

  Com a morte do vovô, recomendo paz ao formar de partilha. Imó-
veis deverão ser vendidos, grana repartida e o burro da carroça do vovô
não deve ser negociado; na família sempre vamos manter um burro!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Signo raro atualmente! Em décadas passadas, ainda funcionava, hoje...,
michou! Mude de signo, caso queira ainda ser vista com bons olhos!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Muito equilíbrio será  necessário para escapar das porretadas endereçadas

à sua cabeça! Sua mulher desfere  vassouradas em você e suas vizinhas!  Sem
equilíbrio, ao ser presa, xinga a tia do delegado!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Com enorme força de vontade, sairá da ação de despejo que tira seu

sossego! Mudará dos baixos do Minhocão, para o Buraco da onça, na Lapa.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Sua carreira profissional, corre perigo! A firma está à falência, você está

cheio de dívidas e o correto é mudar de ambiente, saindo do país e morar no
planeta Marte!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Com decisão segura, mudará de vida! Saúde ótima, nada contrariando,

sogra morando em Recife, cunhados alojados na penitenciária, tudo isso
favorece aos nativos de Aquário!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Harmonia e felicidade! Harmonia é uma cidade mineira onde se adquire a caninha

‘Três Tombos’ e, após tomar uma dose desse produto mineiro, tombará na calçada!

Horóscopo Kaidakama

que não evoluímos muito no que-
sito “tampa de coisas”. A de lata
de sardinha, aquela que vem com
um anel para você puxar, é um fi-
asco - quando não quebra no meio
do processo, no final da abertura
ela dá um tranco que joga óleo
para todo lado. Já perdi dezenas
de camisetas e alguns pijamas
nessa distração. Aquela embala-
gem de frios que a gente abre pela
orelhinha e depois fecha de novo
é a invenção do capeta, quase im-
possível de abrir e, uma vez feito,
não fecha mais - Não cumpre a
promessa. A lata de palmito (que
já foi símbolo da força masculi-
na) também requer habilidade e
conhecimento básico de física
para ser aberto. “Ah, o truque é
enfiar uma faca no cantinho e
deixar sair o ar”. Já ensinava a
vovó... Mas, se não tiver faca,
esquece. Fato é que, está todo
mundo preocupado em lacrar,
mas, o grande problema é, justa-
mente, deslacrar. Fica a dica para
indústria da vedação.

Condominio - Comércio - Indústrias
Lava Rápido e Residência

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS

Av. Padre Orlando Garcia da Silveira, 142 -  Vila Penteado -  Tels: 98460-0097 -  3859-5677
www.bellsltda.com.brAUT. DE FUNCIONAMENTO ANVISA/MS 3.03463.4

O Bar do Tião é um local onde os amigos se reúnem para apre-
ciar uma cerveja bem gelada, 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 agilidade dos nos-
sos serviços. A conquista de nossos clientes está relacionada a
grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

Bar do Tião - Sede Zero

Rua Monjolo, 386    Freguesia do Ó
 Te le fones: (11)  3999-5213 / 94736-4989

ww w.b ardo t iao .com.br

Valdir Medori

Repensando a Prática  pedagógica nos CFC´s
A Didática é uma disciplina

que se caracterizou, durante mui-
to tempo, como instrumental e
pretensamente neutra. Devemos
repensar a Didática levando em
conta as necessidades encontra-
das no interior do CFC, à luz dos
problemas internos e externos,
apoiados em uma teoria social
crítica da sociedade. A Didática
tem um papel muito importante
como conscientizadora do papel
político do ato de ensinar. Deve
desmistificar a neutralidade da
educação. Dessa maneira, a Di-
dática estará ocupando seu es-
paço, na medida em que discutir
a relação CFC e sociedade, teo-
ria e prática, e mostrar a íntima
relação entre política e educação,
sem perder de vista a prática do
aluno. Partindo dessa proposta,
é preciso que a Didática dê con-
dições ao futuro instrutor de
pensar, decidir e agir em sua prá-
tica pedagógica. Urge que ele
saiba dispor de questões levan-
tadas da prática social de seus
alunos. É imprescindível que a
seleção dos conteúdos a serem
transmitidos pelo professor ve-
nha a atender os interesses da
maioria da população. Quando se
parte em busca de uma nova re-
lação conteúdo/forma para a Di-
dática, tendo como objetivo aten-
der as reais necessidades do co-
tidiano da sala de aula, é neces-
sário que se leve em conta a in-

dispensável relação teoria – prá-
tica. A dicotomia entre teoria e
prática é uma necessidade colo-
cada pelas relações sociais do
Capitalismo. É nossa preocupa-
ção dentro da sala de aula, como
instrutor, a construção de um con-
teúdo de Didática que venha aten-
der às necessidades da prática
pedagógica do futuro instrutor.

A Prática esta que seja ilumi-
nada não apenas pela teoria, mas
que leve em consideração as ne-
cessidades reais encontradas no
seu cotidiano. A partir disso, deve
ser capaz de organizar conteúdos
e formas de trabalho que venham
contribuir para a formação de um
homem em nosso caso, um cida-
dão frente ao volante ou pedes-
tre consciente do seu papel soci-
al, que tenha uma formação críti-
ca dos problemas e necessidades
de sua comunidade. Cabe ao ins-
trutor a instrumentalização do seu
fazer pedagógico já que as cons-
tantes transformações sociais
nos colocam a necessidade de
estarmos em íntimo contato com
as inovações da área, articulando
os desafios do cotidiano de um
CFC com coragem, determinação
e compromisso.

A exemplo os avanços
tecnológicos, como a biometria e
a Filmagem realizada no exame de
Prática de direção veicular já pre-
sente em muitos Detrans.

Frase da Semana: Deixe que sua fé seja maior que seus problemas.

Presidente da Casa Ilha da Madeira
José Manuel Bettencourt  e a vereadora Sandra Santana

SEMÁFORO
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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!

A grande incidência de
ateus existentes é devido às
religiões apresentarem um
deus cheio de imperfeições
humanas. Não é possível con-
ceber um “Ser” ilimitado em
suas perfeições com atributos
limitados pela humanidade que
a Ele atribuem. Ele deve ser
imensurável em tudo pois está
em tudo e tudo está Nele, por-
tanto não devemos ser apenas
recipientes de informações,
mas Espíritos conscientes de
nossa responsabilidade peran-
te a vida e o mundo em que
vivemos. Veja que os grandes
fisiológicos do passado e do
presente, com seus grossos
volumes de escritos não con-
seguiram solucionar os proble-
mas da vida, permanecendo na
obscuridade a existência da
alma na eternidade. Coube ao
Espiritismo desvendar racio-
nalmente o mundo espiritual e
a atuação da alma em seu
meio.   Diante de tantas con-
trovérsias entre as inúmeras
igrejas que se dizem cristãs,
ainda hoje há os que, apesar
de não crerem em Deus, tam-
bém não acreditam que Jesus
viveu entre nós, mesmo exis-
tindo menções de sua existên-
cia através de Flavio Josefo
(Historiador judeu do primeiro
século de nossa era), de Sue-
tônio (Senador e general roma-
no), do Talmude (Compêndio
judaico com comentários sobre
leis, usos e costumes), de Pli-
nio o moço numa carta dirigi-
da à Trajano e a Cristologia,
que continua, na atualidade, a
investigar o Nazareno.

 Não criticamos aqueles
que são descrentes. Somos
adeptos do ensino paulino
constante em 1 Coríntios 6:12
(todas as coisas me são lici-
tas, mas nem todas me con-
vêm), pois, se existem é por-
que há algum motivo para exis-
tirem. Por outro lado, como
não suceder tais controvérsi-
as se os Apóstolos em sua

maioria eram iletrados? (Ile-
trado neste caso não signifi-
ca analfabeto). Pelo nosso
conhecimento apenas Ma-
teus (O Publicano) que por
ser coletor de impostos, Pau-
lo que era doutor da Lei e
Lucas por tratar-se de um
médico é que eram alfabeti-
zados e isto significa que os
ensinos cristicos eram trans-
mitidos oralmente, isto é, “de
boca para ouvido” e, quem
na sua grande honestidade
não “coloca” ingenuamente
um “ponto” num “conto” co-
mentado? Ainda mais por um
povo movido à crenças no
sobrenatural e maravilhoso?
Os primeiros escritos apare-
ceram assim: Paulo entre os
anos 40,50 e 60; Mateus em
54 e 62; Lucas em 66 e 70 e
João entre 70 e 100 depois
de Jesus. A mistura de idei-
as foi tanta que incorpora-
ram o substantivo cristo que
significa “ungido e consagra-
do” como sobrenome de Je-
sus. Dizem “se Cristo, de
Cristo, para Cristo” quando
o certo seria “se o Cristo, do
Cristo, para o Cristo, esque-
cendo-se desta vogal que
muda totalmente o texto.

Ao invés de dizermos Je-
sus Cristo devemos falar Je-
sus o Cristo, significando que
Ele foi o “escolhido” para
nos trazer a Boa Nova. Exis-
tem Comunidades e Frater-
nidades que consideram
Cristo como um Logus So-
lar do sistema solar de Ors
ou como caminho do Nirva-
na. Esotéricos, Gnósticos e
etc. consideram-no como o
responsável pelo desenvolvi-
mento físico e espiritual de
todos os habitantes deste
cosmo e para nós, espiritas,
Ele é o Governador do nos-
so sistema planetário e o “ser
perfeito” que encarnou na
Terra para nos servir de
modelo e guia.

            MUITA PAZ!

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

 CANETA ESFEROGRÁFICA
 Nosso tio de Chicago

Em 1946, logo após o fim
da guerra, o irmão de minha
mãe,tio Berke que, desde os
anos 20 morava em Chicago,
anunciou que nos visitaria.
Pura emoção, dele e de minha
mãe. Numa das cartas, ele
perguntava o que nós, seus
sobrinhos, queríamos de pre-
sente. Moysés se atreveu e
pediu uma máquina de escre-
ver portátil.

 Fomos recebe-los, ele e a
tia, no aeroporto. No caminho
de volta para Copacabana,
onde eles se hospedariam,
Berke olhava com muita aten-
ção para a paisagem vista do
taxi, “onde estão as feras? E
as cobras?”. Com muita paci-
ência e um razoável inglês
mesclado com o iídiche, Moy-
sés foi explicando ao tio que
não, feras e repteis eles pode-
ria ver, sim, mas no jardim zo-
ológico. Coisas de americano,
supreso com os edifícios altos
e modernos do caminho...

 Berke não trouxe a Re-
mington pedida por meu irmão,
“afinal, os idiomas são diferen-
tes, os alfabetos são diferen-

tes...”, Desculpa esfarrapada,
não ficamos muito felizes com
as primeiras impressões do tio
americano. Mas ele nos pre-
sentou com uma novidade,
uma caneta esferográfica.
Cheia de estilo, imitando as
mais caras canetas tinteiro que
conhecíamos dos anúncios co-
loridos das Seleções do Rea-

ders Digest.  Moysés me re-
passou a caneta, afinal ele já
era proprietário de uma Parker
Vacumatic.  No primeiro dia no
Herzlia, caneta esferográfica
enfiada no bolso da blusa, deu-
se o inevitável,a caneta vazou
e manchou (para sempre) a
minha camisa.  Ou seja, essa
primeira visão do nosso tio não

foi a melhor possível. Pessoal-
mente, disse à minha mãe que
o irmão dela era um panaca.
Essa impressão, aliás, acompa-
nhou-me pelo resto da vida.
Até recentemente, a simples
lembrança dele me incomoda-
va. O episódio da caneta esfe-
rográfica sempre acompanhou
a sua imagem.

 Até que, recentemente, len-
do o excelente livro do Pedro
Corrêa do Lago sobre a magia
dos manuscritos, descobri uma
verdade que, de alguma forma,
corrige a má impressão que eu
tinha de Berke..

 Em 29 de outubro de 1945
era vendida a primeira caneta
esferográfica pela loja de de-
partamento Gimbell´s, em
Nova York,por 12 dólares. Ape-
sar da novidade, este produto
não teve muito sucesso à épo-
ca, muito devido ao enorme
custo da mesma para seu ta-
manho. Foram comercializada
apenas dez mil unidades no seu
lançamento. Fabricada pela
Reynold’s Pen de Chicago.
Bingo! Justo a caneta presen-
teada por nosso tio.
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Inicio a minha coluna comen-
tando os principais assuntos que
bombaram na semana.

 ROBERTO CARLOS: Após
passar pela Covid 19 e negativar o
mais recente exame, Roberto Car-
los de 81 anos adiou os shows
que estavam agendados, na sua
programação. Essa medida, foi em
decorrência dele apresentar sinto-
mas gripais, tanto é verdade que a
sua equipe e a assessoria de im-
prensa do Rei confirmaram o adia-
mento das apresentações. Os sho-
ws, terão novas datas que serão
divulgadas esta semana.

MARCOS MION: Se emocio-
nou ao prestar uma homenagem ao
Gugu Liberato. Mion, reviveu o qua-
dro que Liberato apresentava no
seu programa onde o participante
tinha que descobrir o que havia
numa caixa colocando as mãos em
larvas. Com a participação de Fer-
nanda Gentil e seu pai Maurício Gen-
til, Marcos Mion interrompeu o qua-
dro para recordar e exaltar o legado
de Gugu Liberato. Com essa home-
nagem, a emoção tomou conta do
"Caldeirão" no último sábado.

MILTON NEVES: Um dos
mais conceituados jornalistas es-
portivos da Televisão Brasileira,
foi entrevistado pelo programa
"Melhor da Tarde", na Band, apre-
sentado por Cátia Fonseca, na
qual abriu sua mansão e exibiu ao
público. Morando sozinho desde
o falecimento de sua esposa, Leni-
ce Neves, que morreu em 2020, o
jornalista mostrou sua casa de 5 mil
metros. Durante a entrevista Mil-
ton comentou sobre um golpe so-
frido por ele nas mãos de um anti-
go funcionário estimado em R$ 2,5
milhões. O caso segue na justiça.

PATRÍCIA POETA: No último
sábado, ela apresentou pela últi-
ma vez o "É de Casa" da Globo. A
partir desta semana, ela assume o
comando de "O Encontro", antes
apresentado por Fátima Bernardes,
nas manhãs da emissora. Segundo
Patrícia Poeta, será um novo desa-
fio ao qual ela está pronta para en-
cara-lo. A apresentadora comandou
o "É de Casa" desde 2015 e agora
parte para um novo desafio.

TV RECORD MUDA A GRA-
DE: Em virtude de estar abaixo de
5 pontos de média no IBOPE com
"Todas as Garotas em Mim" e
"Amor Sem Igual" e longe da mé-

dia esperada com o "Power Cou-
ple", a emissora bateu o martelo e
definiu novidades em sua grade
de programação para as próximas
semanas. A emissora preparou a
estreia do "Ilha Record" sob o
comando de Mariana Rios a par-
tir de 18 de julho, daqui menos de
20 dias. Antes, será exibido a final
do "Power Couple" com a apre-
sentação de Adriane Galisteu.

XUXA MENEGHEL"Aceitou
o convite da Globo para uma par-
ticipação especial na programa-
ção matinal do canal nos próxi-
mos dias. Atualmente sem contra-
to fixo com nenhum canal da TV
Aberta ou paga, a apresentadora
confirmou sua presença na nova
grade da emissora. Xuxa, acertou
sua ida ao "Mais Você", para um
café especial com Ana Maria Bra-
ga. O encontro vai acontecer dia
11 de julho. Xuxa, já participa de
projetos especiais no Globo Play.

TV APARECIDA: Lançou sua
nova programação de filmes a se-
rem apresentados aos domingos,
na sessão "Cine Família"às sex-
tas-feiras com o título: Tela de
Sexta  na grade do canal. A esco-
lha dos títulos tem a ver com pro-
duções que trazem uma reflexão e
aprendizagem na vida, incluindo
longas inéditos no canal que são:
"Terra Santa", "O último Peregri-
no"  e "Nos Caminhos de Deus".
Já no último domingo, a emissora
católica exibiu "Esquina do Mun-
do" que conta a história da cria-
ção de centros espirituais de rea-
bilitação dos seus pioneiros.

SBT E O FUTEBOL FEMINI-
NO: A emissora de Sílvio Santos
contratou a jogadora Erika, za-
gueira do Corinthians e da Sele-
ção Brasileira, como comentarista
em dos jogos da Copa América,
que terá exibição exclusiva do SBT.
Erika, se lesionou em 2021 e desde
então não vem jogando mais por
recomendação médica. Sua última
cirurgia foi em janeiro de 2022, po-
rém ela só deverá voltar a atuar nos
gramados daqui a 9 meses.

DEL RUBENS: Deverá assi-
nar o seu contrato com a Rede
CNT nesta segunda-feira nos es-
critórios da emissora na Alameda
Santos em São Paulo. O cantor e
apresentador, deverá ter o seu
programa exibido às quartas-fei-
ras em horário nobre. Depois a
coluna dará maiores detalhes.

Conmebol divulga datas e horários dos
jogos das quartas de final da Libertadores

Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense representam o Brasil na Libertadores
A Conmebol revelou nesta

sexta-feira (8) as datas e horários
da fase de quartas de final da Li-
bertadores e da Copa Sul-Ameri-
cana.  Flamengo e Corinthians
fazem o primeiro jogo pela Liber-
tadores na terça-feira, 2 de agos-
to, às 21h30, na Neo Química Are-
na. A partida de volta, no Mara-
canã, está marcada terça seguin-
te, no dia 9 de agosto, também às
21h30.  O outro duelo entre brasi-
leiro, entre Palmeiras e Atlético
Mineiro, acontece na quarta-fei-
ra, dia 3 de agosto, no Mineirão,
às 21h30, mesmo horário da se-
gunda partida, que acontece no
dia 10 de agosto.  O Athletico
Paranaense entra em campo na
quinta-feira, dia 4 de agosto, na
Arena da Baixada, às 21h30, para
o primeiro confronto contra o Es-

tudiantes. O segundo jogo, na
Argentina, está marcado para o
dia 11 de agosto, no estádio Jor-
ge Luis Hirschi, às 21h30.  Pela
Sul-Americana, quatro equipes
brasileiras estão envolvidas na
fase de quartas de final do tor-
neio.  O São Paulo enfrenta o Ce-
ará, no Morumbi, no dia 3 de agos-
to, às 19h15, e a segunda partida
acontece na Arena Castelão no dia
10 de agosto, às 19h15.   O Atlético
Goianiense joga contra o Nacio-
nal, nos dias 2 e 9 de agosto, às
19h15, com a primeira partida acon-
tecendo no Uruguai e a segunda
no Serra Dourada.  Já o Internaci-
onal encara o Melgar, nos dias 4 e
11 de agosto, às 19h15, com o pri-
meiro jogo acontecendo na cida-
de de Arequipa, no Peru, e o se-
gundo no Estádio Beira-Rio.

Libertadores e Sul-Americana chegam em fase
decisiva com domínio brasileiro e argentino

Infelizmente a prefeitura de São Paulo, mais uma vez
externa seu repúdio aos artistas populares que se dedicam
ao Carnaval de Rua, vindo por intermédio da grande mídia
comunicar que nossos esforços não deram em nada, ne-
nhum comunicado direto, nenhuma informação a blocos ou
coletivos, nenhuma linha sequer, descaso total, desrespeito
sem igual, nos sentimos traídos, abandonados, diminuídos.
Essa mesma prefeitura tomou nosso tempo com reuniões, a
secretária afirmou que caso não houvesse investimento pri-
vado a prefeitura arcaria com o custo do evento, no entanto,
mais uma vez somos deixados a deriva, sendo informados
via mídia, nos restam perguntas:

1) o que diremos ao nosso público?
2) o que diremos aos nossos parceiros (apoiadores e

patrocinadores)?
3) nossa arte é bem vinda na cidade?
4) um dia seremos tratados com o devido respeito por

essa gestão?
Lembramos que segundo a FORBES o carnaval é o

evento que mais arrecada para os cofres da cidade, além de
ser a que mais traz turistas, gera riquezas para a cidade,
trabalho direta e indiretamente, movimentando a econo-

mia, distribuindo renda e criando oportunidades. O Carnaval de Rua em seu formato atual atende a todos os públicos possíveis, difunde
diversas formas de arte (samba, forró, sertanejo, reggae, hip hop, música eletrônica, marchinhas, MPB, entre outras). Também é correto afirmar
que  figura entre os eventos mais democráticos que existe, uma vez que é realizado em todas as regiões da cidade, de forma gratuita e acessível
a todes. Em geral, os artistas que se apresentam são das próprias comunidades, assim como se beneficiam o comércio local, e todes desses
territórios têm a ganhar, o que somado, resultam em ganhos para São Paulo. Ainda assim, somos colocados à margem, tratados com desdém e
preteridos em detrimento de outras atividades, não queremos disputar com outros artistas, até pelo fato de que muitas vezes somos também
esses outros artistas, mas enxergamos a importância dessa manifestação. Solicitamos portanto, que a prefeitura de São Paulo, pela secretaria de
Cultura, forme a comissão de Carnaval com membros de blocos e Coletivos para tratarmos do Carnaval 2023 imediatamente, para que não
aconteça mais nenhuma surpresa indesejada. Fonte: Ocupa Carnaval de Rua - SP

Esquenta de Carnaval  Julho de 2022

Automobilismo

O último final de semana de Grand
Prix, em Silverstone, destaque um equi-
pamento de segurança, agora usado
nos monopostos, isto é, o Halo, para
proteger a cabeça dos pilotos em caso
de acidentes. Desta vez foi a vez de
Guanyou Zhou, ser salvo pelo Halo. A
gravidade do acidente, com o capota-
mento do monoposto e o deslizamen-
to até a barreira de proteção da pista,
assustando o público que estava as-
sistindo daquele ponto, fazendo algu-
mas pessoas se levantarem e sair cor-

rendo, com a possibilidade de serem atingidas, como em tempos de
outrora. Já vão longe os tempos que situações assim eram frequen-
tes, como por exemplo, o acidente fatal de François Cevert; em
Watkins Glen 1973, durante os treinos para o Grand Prix dos Esta-
dos Unidos. Naquele momento, Jody Scheckter parou seu McLa-
ren no local, ao voltar para os boxes, falou aos colegas para evita-
rem ir até o local. A vitória do jovem espanhol Carlos Sainz Jr., com
Sergio Perez em segundo e mais um pódium do veterano inglês
Lewis Hamilton em terceiro, dão perspectivas de muitas expectati-
vas, à disputa do título desta temporada. Charles Leclerc chegou
em quarto, em virtude de erros de estratégia da Ferrari, mas se
mantém na disputa pelo campeonato, está em terceiro na classifica-
ção, logo atrás de Sergio Peres da Red Bull e à frente de seu compa-
nheiro Carlos Sainz Jr. O veterano espanhol Fernando Alonso, che-
gou em quinto com seu Alpine, prova de evolução, apesar de muito
trabalho a ser feito em Enstone, se quiser vôos mais altos nesta
temporada. O jovem inglês Lando Norris, com seu McLaren che-
gou em sexto, apesar do bom resultado e evolução, demonstra
também que há muito trabalho a ser feito em Woking, para voltar o
time voltar aos seus dias de títulos e vitórias. Apesar de um modes-
to sétimo lugar, o jovem holandês Max Verstappen, ainda lidera
com folga a temporada, com seu Red Bull. Destaque para a atuação
do jovem Mick Schumacher, pilotando um Haas marcando os seus
primeiros pontos na categoria, começando a dar retorno às expec-
tativas de uma carreira promissora, por ser filho do hepta campeão
Michael Schumacher, as comparações são inevitáveis. ,
clauddir@gmail.com

Formula 1, no Grand Prix da
Grã-Bretanha, a eficiência do

Halo e a primeira vitória do
Carlos Sainz Jr.

Claudir Pereira

O lado oculto do artista!

Giro Notícias Cleide Show

Contatos de show com
CLEIDE VASCONCELOS  55-21-9 8414-1978.

Desde de criança
Ivone Sant'Ângelo sabia
que tinha dom de cantar,
pois quando seu pai, João
Mineiro se reunia sua equi-
pe para os ensaios, corria
para junto dele ficava apre-
ciando atentamente as
canções executadas. Influ-
enciada pelo o pai, ela e a
sua irmã Celina, formaram

a dupla As Marcianas, que em pouco tempo che-
garam aos primeiros lugares nas paradas de sucesso. A música Nossa Melodia
Preferida, conquistou 'Disco de Ouro' atingindo a meta de cento e cinquenta
mil cópias vendidas. Ainda na gravadora Copacabana participou do disco do
cantar Jair Rodrigues na música Sonhos Coloridos que também foi recorde de
vendas e no ano seguinte gravou seu 3° LP destacando a música Sonhos de
Verão e Minha Cama Sabe que foi sucesso. Em 1990 decidiu fazer carreira
solo passou a se chamar agora Ivone Santy lançou se 1° LP pela gravadora
Chantecler onde regravou a música Chico Mineiro entre outras como Quando
a Porta se Abriu. Sendo muito bem aceita pelos fãs. Hoje, como Ivone
Sant'Ângelo, a cantora participou de dois projetos com o trio Los Castilhos,
gravou o álbum Ivone Excencial produzido por Santiago Ferraz e o músico
produtor Pisca com participação executiva da amiga Maisa Leone. A cantora
Ivone Sant'Ângelo é reconhecida em todo Brasil como uma personalidade da
nossa música brasileira sertaneja levando um canto de alegria e simpatia e por
onde passa, sensibiliza multidões. Deixo aqui a minha gratidão e afeto a todos
os fãs e admiradores das obras executadas por Ivone Sant'Ângelo.

Esportes Cassius Clay

Carnaval Brás Pereira
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