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A Central Única das Favelas (CUFA) anunciou
na manhã desta segunda-feira (2), no Museu do Fu-
tebol, os detalhes da 2ª Edição da Taça das Favelas.
A competição, promovida com o apoio da Prefeitura
de São Paulo, será iniciada no dia 28 de março e
contará com a participação de 128 equipes, sendo 96
masculinas e 32 femininas, reunindo mais de 2.800
jogadores e jogadores de favelas da capital paulista.
Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer,
Maurício Bezerra Landim, o principal objetivo da
administração municipal é contribuir para formação
de cidadãos. “A edição do ano passado foi um suc-
esso, com o Pacaembu lotado na final. Mas o mais
importante é a inclusão social”, destacou.

 A competição passa a integrar a partir de 2020

Taça das Favelas 2020: segunda edição da
competição será iniciada em março

o calendário oficial da ci-
dade de São Paulo. Para
2020, a Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer
(SEME) disponibilizou o
campo do Centro Esporti-
vo da Vila Manchester, no
Carrão, na Zona Leste, para
realização dos jogos da
fase de grupos até a semi-
final. A arquibancada do
clube vai permitir a prox-
imidade dos atletas com
suas comunidades quando
a bola estiver rolando. No
total, a competição terá 190

jogos.  A grande final (feminina e masculina) acon-
tece no dia 6 de junho, no Estádio do Pacaembu.  No
ano passado, cerca de 35 mil pessoas comparecer-
am ao Pacaembu para assistir às finais, que consa-
graram o Complexo da Casa Verde como campeão
no feminino, e o Parque Santo Antônio no masculi-
no.

 “O futebol é uma das maiores ferramentas de
inclusão social do mundo. O futebol não faz só o
jogador de futebol, ele faz o cidadão. A Taça das
Favelas está comprovando isso”, afirmou o penta-
campeão mundial e um dos embaixadores da com-
petição, Cafu.

Informações sobre as equipes participantes e o
regulamento estão no site www.tacadasfavelas.com.br.

 Fátima Gomes e Ademar Gomes

Rotina da cidade de São Paulo:
buracos nas ruas e mato no cemitério

Na gestão Bruno Covas (PSDB) nem os mortos descasam em paz.

Encontrar buracos em ruas e
avenidas de São Paulo, matos nas
praças e cemitério é a triste realidade
da segunda maior cidade da América
Latina. Este é o mesmo na periferia
ou área nobre desta megalópole.

 Na esquina da Rua Teixeira da
Silva com Alameda Santos, Paraíso, a
poucos metros do famoso e
renomado hospital Santa Catarina,
área da Paulista, um buraco já marca
presença. O mesmo ocorre no
cruzamento da mesma Alameda
Santos com Avenida Brigadeiro Luis
Antonio.  Da Zona Sul e Centro
Expandido para a Zona Norte, os

buracos continuam atormentando
motoristas e pedestres. Na Rua Leite
de Moraes esquina com a Avenida
Cruzeiro do Sul, o “buraco da
vergonha” é pesadelo das pessoas que
esperam ônibus no local.  Na Avenida
Imirim, próximo ao ponto inicial do
ônibus Imirim/Pinheiros, outro buraco
é sinônimo de tragédia anunciada. Ao
atravessar a avenida, vários veículos
caem com uma das rodas na cratera,
provocando descontrole no volante e
risco de capotamento.  Outro descaso
é o mato invadindo ruas. A Praça
Dalva Aparecida dos Santos, no final
da Rua Carolina Roque, Imirim, Zona

Norte, é o retrato do abandono da
Prefeitura.  A vegetação tomou conta
de todo espaço, impossibilitando
qualquer atividade de lazer.  Na gestão
Bruno Covas (PSDB) nem os mortos
descasam em paz. A maioria dos
túmulos do Cemitério de Vila Nova
Cachoeirinha, próximos à Avenida
Deputado Emílio Carlos estão
cobertos de mato.

O mesmo ocorre ao redor dos
muros que cercam o local. Na
continuidade desta mesma via, na
Parada Pinto com Conselheiro
Moreira de Barros, outro buraco está
nascendo....

Nicolau Helito, da
Associação Comercial
Distrital Oeste Lapa,
Willian Oliva, diretor-
superintendente da
Associação Comercial
Distrital Nordeste e
Dario José Barreto, sub-
prefeito de Vila Maria/
Vila Guilherme na
reunião sobre
regulamentação de
imóveis.

Palestra na Distrital Vila Maria

O presidente Jair Bolsonaro
promulgou a Lei 13.931/2019, que
obriga profissionais de Saúde a
notificarem a polícia, no prazo de
ate 24 horas, indícios ou
confirmação de violência contra
a mulher atendida na rede pública
ou privada. A regulamentação
federal origina-se do Projeto de
Lei da deputada Renata Abreu
(SP), presidente nacional do
Podemos.  Considerada uma das
parlamentares mais atuantes em
defesa da mulher, Renata Abreu
batalhou muito para a aprovação
de seu Projeto de Lei 2538/2019.
O trâmite, em princípio, correu
dentro da normalidade e das
expectativas, com votação
favorável e por unanimidade
tanto na Câmara dos Deputados
quanto no Senado. A proposta,
entretanto, recebeu veto
presidencial, com a justificativa
do governo que a notificação
compulsória baseada em indícios
poderia aumentar o risco de
novas agressões, ao invés de

Promulgada a ‘Lei Renata Abreu’ que dá mais
segurança às mulheres vítimas de violência?

preveni-las.  Confiante que sua
proposta traria mais proteção à
mulher agredida e que a rápida
comunicação entre profissionais
de Saúde e autoridades policiais
evitaria que mais danos
ocorressem à vítima, Renata
Abreu conseguiu mobilizar
deputados e senadores e no dia
27 de novembro, com 316 votos

da Câmara e 61 do Senado, o
Congresso Nacional rejeitou o
veto, com o projeto de lei de sua
autoria seguindo, enfim, para a
promulgação da lei federal, que
já está sendo chamada de ‘Lei
Renata Abreu’ por causa de seu
enorme empenho pela
aprovação.

 “Estou muito feliz com o
desfecho. Nós, congressistas,
temos o compromisso de sermos
a voz dos que sofrem calados.
Acredito muito que com essa lei
federal iremos reduzir a lacuna
de tempo de comunicação entre
médicos e policiais, tornando
muito mais fácil mapear a cena
do crime, localizar o agressor,
trazer respostas à vítima e à
família e até mesmo implementar
políticas preventivas contra a
violência feminina”, comemora a
deputada Renata Abreu.

 A Lei 13.931/2019, que altera
a Lei 10.778/2003, entra em vigor
dentro de 90 dias em todo o
território nacional.
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EDITORIAL

EXPEDIENTE:

Carnaval ser foi!

  TA CONTADO

Jornalista/Radialista  MTB/DRT
 - Ass. de Imprensa/ Colunista Shopping News/

Jornal Sp Norte/Freguesia News/   Jornal São Paulo de
Fato /Manchete News/  O Defensor Rádio Trianon

Zéluiz Varricchio

ESTA Coluna Tem o Mesmo  Comportamento,
na Crítica ou Elogio:   O MERECIMENTO.

O carnaval de 2020 foi animado tal qual os de anos passados. Muito
luxo, fantasias sugestivas, carros alegóricos com temas atuais, passistas
elegantes, baterias nota dez, em fim tudo dentro dos conformes. No
julgamento entre as melhores apresentações, prevaleceram através dos
jurados uma avalanche de notas máximas, notas dez, tal a qualidade e bom

Conselho Tia Alzira

Lamentos após o carnaval
Ao abrir as portas do abençoado

terreiro da vovó Candinha na quarta-
feira de Cinzas, notei a presença de
muitos foliões, ainda fantasiados e
com problemas a serem resolvidos
Distribui as senhas, iniciando aos
atendimento. Uma jovem foi a
primeira a ser atendida: “Magnânima,
pulei as quatro noites de carnaval,
tive muitos amores e num desses
afagos, me ‘estrepei’; engravidei!
Como é que vou falar em casa? Meus
pais me alertaram sobre o perigo
iminente desses encontros fortuitos
durante o reinado de Momo! O que
direi em casa? E para meu marido?
Ele havia programado a gravidez para
o ano 2025 e agora? Me aconselhe

amiga Tia Alzira!” Para resolver o nó
foi indicada a cabocla Jurema, “Zifia,
você marcou bobeira e se estrepou!
Foram distribuídos preservativos à
beça e a mancada foi sua! O meu
conselho é se virar antes que o bacuri
tome forma em algum consultório que
resolve a parada. Não posso fornecer
endereço devido ser contra a lei, mas
em conversa com colegas, poderá se
livrar desse enrosco!” A cliente saiu
satisfeita e prometeu ligar após seguir
meu conselho e se livrar do futuro
‘bebê chorão!

Tia Alzira, presidente do terreiro
da vovó CandinhaTia Alzira,
presidente do terreiro da vovó
Candinha

As tempestades continuam
fazendo vítimas em várias partes
do país. Cidades são transformadas
suas ruas em caudalosos rio,
muitos desabrigados, carros
submersos entre outras mazelas

Ferve o caldeirão corintiano! A
troca de técnicos não apresenta
resultados esperados e logo teremos
novidades no pedaço, ou seja, mais
um técnico desempregado!

Estamos na Quaresma e a
seguir, Semana Santa. Nas igrejas
católicas muitas atividades estão
programadas para que Deus, na
sua sublime e caritativa bondade
abençoe nossa pátria.

A ‘coronavírus é a ‘coqueluche do
momento’ entre os noticiários, que dão

conta de inúmeros casos em algumas
nações. No Brasil, as autoridades
sanitárias se movimentam para que
sejamos esquecidos pela
‘coronavírus!

A mídia anuncia baixa nos
preços dos combustíveis; acontece
que os empresários desconhecem
a baixa, apenas se movimentam
quando a alta é decretada!

 Tempestades continuam
arrasando cidades do litoral paulista
e do Rio de Janeiro. Segundo relato
dos moradores, de há muitos anos não
chovia tanto e agora as tempestades
fizeram estragos: muitas vidas
ceifadas, estradas intransitáveis,
desmoronamentos e carros levados
pela força das águas.

Artigo Luis Alberto

Você também é uma peça do sistema

A correria do dia a dia na busca
pelo sustento da família não deixa enx-
ergamos que fazemos parte do siste-
ma e obedecemos aos seus desejos.
Algo sutil, porém repetimos sempre,
mudando apenas as peças durante de-
terminada época do ano.

 Nas décadas de 60 e 70 eram co-
muns as passeatas e manifestações
para implantação de políticas públi-
cas para beneficiar setores marginal-
izados da sociedade. Algumas músi-
cas viraram hinos, outras acabaram
rotuladas como atrasadas.

 Muitos séculos atrás, durante a
revolução industrial, as duras
condições que parte da população en-
frentava, às vezes com jornadas de
mais de 16 horas de trabalho, provo-
caram protesto e revolta exigindo
mudanças, para que este tipo de trata-
mento chegasse ao fim.

 Banqueiros -  Em 1516, o hu-
manista Thomas Morus, na Grã-Bret-
anha, escreve o livro “Utopia”, onde
descreve o que seria, em sua con-
cepção, o mundo ideal. No quesito
economia, Morus enfatiza que a vida
ideal deveria contemplar a divisão dos
bens entre todos, evitando a concen-
tração de riquezas nas mãos de um
grupo pequeno.  Quando o capitalis-
mo começa avançar e se estabelecer
como sistema econômico na maioria
dos países nos séculos seguintes, o
dinheiro começa a ficar restrito ao um
grupo reduzido de pessoas. Neste
caso, os banqueiros. Atualmente nin-
guém contesta o poder do sistema fi-
nanceiro em todo o mundo.  As in-
dústrias são importantes, mas o din-
heiro passa a exercer grande influên-
cia sobre a sociedade. Impõem
mudanças de costumes por meio da
indústria cultural (música, teatro, cin-
ema, televisão, rádio, livros e revis-
tas), dos esportes, da política, eco-
nomia, meio ambiente, saúde etc.
Uma das regras impostas pelo siste-
ma financeiro, que abastece sempre
os políticos, é anexar territórios ricos
em matéria-prima. É o que ocorreu
com México no século 19, quando
numa guerra contra os Estados Uni-
dos perdeu os atuais Estados da Cal-
ifórnia, Nevada, Texas e Utah, Novo
México e grandes áreas dos Estados
de Arizona, Colorado e Wyoming.

  Time-Life  - Antes no início da
década de 1960, o sistema, por meio
do grupo Time-Life, investiu muito
dinheiro na então insignificante Rede
Globo, que havia ganhado do presi-
dente Juscelino Kubitschek, em 1957,
a concessão para operar o canal 4 de
televisão no Rio de Janeiro. Essa in-
jeção financeira transformou a Globo
numa grande potência.

 Hoje, o sistema, por meio dos
veículos comunicação trabalha na

mente da maioria da popu-
lação, por meio de filmes, nove-
las, peças de teatros, eventos
esportivos, programas de au-
ditórios a respeito de determi-
nadas posturas que não incen-
tive o questionamento de re-
gras.

 Repetem a tática do Im-
pério Romano de oferecer “pão
e circo” às pessoas, quando
percebem o crescimento de
críticas ao status quo estabe-
lecido pela elite financeira. Na

década de 70, as Organizações Globo
inventou o prêmio “Operário Padrão”
ao funcionário que nunca criou prob-
lema trabalhista na empresa. Ou seja,
o operário cordeiro. Sofria em silêncio
todo tipo de exploração.

 Radical -  Seja na Europa, Esta-
dos Unidos ou nas Américas, o siste-
ma financeiro usa a influência mon-
etária para levantar ou derrubar lider-
anças políticas, artísticas, sindicais ou
religiosas. No caso dos artistas, quem
não se acomoda dentro da caixinha,
logo é carimbado com o rótulo de “rad-
ical”.

 Nos Estados Unidos, mesmo ain-
da em atividade, os cantores Joan Baez
e Bob Dylan, são mal vistos pela in-
dústria cultural daquele país, por causa
da obra musical contrária aos inter-
esses políticos norte-americanos em
relação ao mundo. Ali, o sistema pref-
ere despejar rios de dinheiro nas
canções de artistas sem massa cinzen-
ta.  O mesmo se aplica no campo
político, com líderes como Stokely
Carmichael, Martin Luther King, An-
gela Davis e Malcom X, que nas déca-
das de 1960 e 1970 se destacaram
como ativistas do movimento negro
nos Estados Unidos. Quem não mor-
reu assassinado (King e Malcom X),
acabou preso, caso de Angela Davis e
Carmichael.

 Sociedade -  Outra tática usada
pelo sistema é investir recursos, por
meio da bancada política que se elege
com o seu dinheiro em campanhas
milionárias, para enfraquecer, através
de projetos de leis, o currículo escolar.
Batem na tecla de que não é impor-
tante obter cultura humanística, mas
formação para o mercado de trabalho.

 Após alguns anos o resultado
deste tipo de postura é visível numa
parcela de profissionais sem senso
crítico. Estão nas empresas, porém
sem capital criativo para transformar
ideias em projetos economicamente
bem sucedidos. É a geração copia e
cola. Quando promovida, logo sai do
barco, ao receber qualquer proposta
do concorrente.  É neste segmento da
população que o sistema continua in-
vestindo dinheiro nos veículos de co-
municação para que o lixo cultural es-
teja sempre na ordem do dia. A es-
tratégia é evitar que o pensamento críti-
co apareça.  Para isto fomenta dis-
cussões de temas, que parecem im-
portantes, mas sem qualquer relevân-
cia para a sociedade.

 Caixinha -  Não é viável para o
sistema, personalidades esportivas,
artísticas, econômicas, políticas, reli-
giosas e ambientalistas que despertem
o raciocínio crítico. Lentamente o
sistema impõe regras, que acabam acei-
tas pela maioria da sociedade.

Edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária da Fundação da S.O.S. Compositor, a
realizar-se no dia 15 de março de 2020, às 17:00 horas na Rua Bacaxá, 3 - Apto. 32 - Vila Carbone - São
Paulo - SP.

Edital de Convocação para participarem da Assembléia Geral Extraordinária da Fundação da
S.O.S. Compositor. 1º Mudança da Direção e do Conselho Fiscal;  2º Rua Bacaxá, 3 - Apto. 32 - Vila
Carbone - São Paulo - SP - 3º Outros Assuntos de interesse da S.O.S. Compositor.

São Paulo, 6 de março de 2020   -  Murilo de Oliveira  - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prisão  - Muitos petistas, estão
sofrendo na pele como é a prisão
domiciliar, isto, sem ser condenado,
pois, está difícil e complicado para
os partidários do PT saírem as ruas.
Dia destes  Gleisy Hofman e
Lindemberg Farias, foram expulsos
de um hotel aos gritos de ladrões e
outros adjetivos. Assim, eles têm
que ficar em casa curtindo prisão
domiciliar, impostas pelo povo.

Manifestação -  A covardia do
desgovernador João "promessinha"
Dória (psdb), é tão grande que ele
promete fechar o Metrô no dia da
manifestação contra a Câmara Federal
e a favor do Presidente Bolsonaro.
Promessinha Dória, que se elegeu a
custa de Bolsonaro, quando dizia que
era bolsodoria, e assim, iludiu,
enganou, ludibriou todo o povo de
São Paulo, prova de vez que está ao
lado de Rodrigo Maia e Davi
Alcolumbre, presidentes da Câmara e
Senado e contra o Brasil, desejando a
volta da política do toma lá - dá cá.

Regina -  A atriz Regina Duarte,
toma posse como Secretária
Especial da Cultura, e toda a
cúpula do Governo estava presente
e num clima de confiança e alegria,
ela agradeceu e citou nomes de
muitos companheiros de Governo,
falou também, sobre sua ótima
aceitação em meio a população.
Boa sorte a guerreira.

Minas -  O Governador de Minas
Gerais Romeu Zema (novo), disse que
vai tentar reajustar os salários da
polícia no Estado. Mal confirmou esta
decisão, e o Governador de São Paulo
João "promessinha" Dória (psdb),
criticou o Governo de Minas, por esta
atitude, Dória (que não cumpriu o
prometido) afirmou que assim, os
outros governadores vão ser
pressionados também dar aumento.
Dória só esqueceu de dizer, que cada
um governa como quiser o seu Estado,
portanto, João Dória, devia se
preocupar com São Paulo e não dar
pitacos e nem se intrometer nas
administrações de outros Estados.

Democracia -  O Brasil vive num
regime presidencialista, portanto,
não é a Camara Federal, o Senado
ou o STF quem conduz o rumo da

nação. Na verdade temos que
devolver a direção do Brasil ao
Presidente que foi eleito
democraticamente e colocar nos
devidos lugares o Congresso e o STF.

Frases infelizes -  As frases que
ficarão para sempre marcadas na testa
de João "promessinha" Dória.

 "Vamos promover um aumento
real no reajuste do funcionalismo"
Dória em campanha

 "Eu já disse que vou vetar
qualquer projeto de aumento de
salário" Dória depois de eleito

 "Desde quando pobre tem hábito
alimentar" quando desdenhava dos
mais pobres.

 "Seus vagabundos vão prá casa"
aos aposentados da PM

 "Os professores já são bem pagos
em São Paulo" enquanto tomava um
suco de laranja

 Em campanha, Dória apareceu de
camiseta amarela com o slogan
"BolsoDória" depois de eleito, "nunca
fui bolsonarista".

 "Até no mundo civilizado
acontece isto" sobre a tragédia causada
pelas chuvas no litoral paulista.

 "Eu sou gestor, não sou político"
e com esta frase, ele mostrou como
enganou o povo de São Paulo

Janela -  Está aberta a janela
partidária, onde o Vereador que
têm mandato, pode "pular" para
outro partido e disputar as eleições
de outubro, sem a perda de
mandato. O prazo vai até o mês de
abril.

Tapa na Cara -  Com a reforma da
previdência em São Paulo, o
Governador João "promessinha"
Dória (psdb), dá mais um tapa na cara
do já onerado servidor público, que
não tem reajuste salarial há tempos, e
ainda assim, a reforma tira mais do
minguado salário. Esta famigerada
reforma mata um pouco mais nosso
servidor. A resposta deve ser dada nas
urnas. Lamentável e vergonhoso.

Frustração -  O grande recalque
do Governador João
"promessinha" Dória (psdb), é  não
possuir o mesmo carisma, a mesma
popularidade e a mesma aceitação
do Presidente Jair Bolsonaro.

Para anunciar

entre em

contato   com

departamento

comercial...

Tels:

3981-4612

3976-0938

99374-4534

96133-1503

gosto dos organizadores dos blocos e o esforço de todos os componentes.
Nota dez também! Resumindo: venceu quem melhor se apresentou, sem
atraso e com sucesso! Parabéns à Comissão  organizadora e a todos que, de
uma ou outra forma colaboraram pelo sucesso da festa carnavalesca, a festa
pagã,  Reinado de Momo! Tia Zulmira, viúva e ainda carnavalesca!

Crônica Professor Clovis Pereira

Dia Internacional da Mulher!
 A data8 de Março é come-

morativa do Dia Internacional da
Mulher. Algumas datas comemoradas
no Brasil, tem cunho comercial,
embora sejam datas  familiares: Dia
das Mães, Dos Pais, da Vovó e Vovô,
das Crianças Dia dos Namorados etc.
O Dia Internacional da Mulher Não
visa cunho comercial e sim justa
homenagem à rainha do lar, aquela
que nos deu a vida e que nos conduz
aconselhando, rogando a Deus pelo
futuro dos rebentos, cuidando de tudo
no lar e do marido. Algumas mulheres
saem  pela tangente em relação a esses
e outros fatores ,mas deixa pra lá; se
algumas ‘fogem da raia’ as demais são
cumpridoras dos deveres, gente fina
pra mais do contrato! As mulheres
sempre exerceram atividades em prol
de uma comunidade, seja no lar, nas
igrejas de qualquer credo, boas
conselheiras etc. Conheci mulheres
que realmente honraram e honram a
data: cito as parteiras, benzedeiras -
embora pouca renovação na atual
época e foram tragadas pela medicina
moderna - professoras dedicadas,
sempre lembradas pelos alunos anos
após serem diplomados, as
costureiras entre outras atividades.
A mulher atual tornou-se importante
na vida moderna ao competir com os
homens em diversas atividades como
motoristas de ônibus, taxistas,
aviadora, caminhoneiras, tratoristas,
advogadas, promotoras de justiça,

juíza de direito, médicas, dentistas e,
no futebol, são árbitras ou auxiliares,
brilham no futebol feminino, outrora
área apenas dos homens entre outras
profissões. Entre todas virtudes,
quando se tornam sogras, a relação
entre as mulheres e respectivos genros
e noras torna-se nebulosa. Há
pequenas exceções nas relações
familiares.  E viva as mulheres na data
conferida a elas! Estamos
conversados, amém! Amém!

Tia Zulmira

Marcia Martins
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O Bar do Tião,  local onde  amigos se reúnem para  apreciar uma
cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir jogos do seu time de

coração, paquerar e se divertir muito. Aberto de  segunda à sábado, o
Botequim descontraído serve petiscos tradicionais e cachaças

especiais com opções  de lanches e porções.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
 Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

Crônica Walmir Bardo

Trabalhei por longos 23 anos na
Cia. Antarctica Paulista IBBC, hoje
chamada Ambev. Naquele tempo, as
cervejarias apostavam no retorno de
imagem da marca junto às escolas de
samba, fortemente puxado pela pre-
sença da Kaiser em quase todas as
escolas a partir dos anos 90 e a cen-
tenária marca Antarctica que tinha a

Histórias do Carnaval de São Paulo - Vai-Vai
#Supercampeã #Vai_Vai, além da ex-
ploração do consumo e da marca no
Sambódromo e anteriomente na Ti-
radentes. A Brahma, se confortava
com a excluvidade da marca na trans-
missão da TVGlobo. A Escola de Sam-
ba Vai Vai, desde 1982 eu já acom-
panhava atendendo com o chopp
Antarctica na sua tradicional Festa do
Chopp na Associação Atlética São
Paulo ali no bairro da Luz...!!

Eu ainda jovem, na festa era con-
vidado a sentar à mesa do Presidente
Seu Jambo popularmente conhecido
como seu Chiclé, com direito a ouvir
histórias contadas por ícones como
Geraldo Filme, Osvaldinho da Cuíca,
Mestre Feijoada e o incrível Plínio
Marcos(eu era fã de carteirinha) e to-
dos ladeados a mesa, fartamente re-
pleta de canecas de porcelana com um
chopp estupidamente gelado...neste
ano de 82, ao final da festa, seu Chi-
clé me convidou para desfilar pela Vai
Vai e assim  fiz minha estréia na Ti-
radentes, com a escola conquistando
o titulo com o enredo "Orun-Ayê...
um eterno amanhecer." Assim, todos
os anos lá estava na Bela Vista, par-
ticipando profissionalmente de suas
grandes festas e comemorações de
títulos, como os de 82, 86, 87, 88, 96
e 98.

Saudades dos antigos carnavais e
imenso orgulho de ter convivido com
esses baluartes da Saracura.

 Inicio a minha coluna co-
mentando o alerta dado aos fun-
cionários do SBT,no inicio da
semana em decorrência de um
funcionário do jornalismo da
emissora de Osasco estar com
suspeita de infecção pelo Coro-
navírus.

O jornalista que não terá seu
nome divulgado esteve recente-
mente em viagem a Miami, nos
Estados Unidos, e apresentou os
sintomas como febre alta e tosse
seca,em razão desse quadro foi
encaminhado ao Hospital.

Questionado pela coluna o
SBT confirmou o caso e declarou
que todos os funcionários  da
emissora fossem alertados por
essa situação. O paciente passou
por atendimento no Hospital Al-
bert Eintein e foi liberado.

No momento   se encontra em
casa isolado enquanto aguarda
o resultado dos testes enviado
ao Instituto Adolfo Lutz que vão
comprovar ou não se ele contraiu
o vírus. A expectativa é muito
grande no SBT.

José Occhiuso, diretor do
Departamento de Jornalismo da
emissora mandou um email para
a redação pedindo que todos de-
vem ficar atentos a sinais de
febre,tosse seca e dificuldades
para respirar.

Segundo o diretor se houver
esses sintomas,comunicar á dire-
toria da empresa e procurar um
hospital. Não há pânico na emis-
sora até porque os resultados
ainda não vieram,mas todo cuida-
do é pouco.

No momento só no Estado de
São Paulo, a emissora de Sílvio
Santos conta com mais de 200
funcionários para produções de
seus telejornais sem contar as
equipes de programação local e
nacional.

Há comentários na boca da
maquiagem que a direção do SBT
estuda montar uma equipe médi-
ca na sua sede  da Anhaguera,
para testes de temperatura todos
os dias para coibir a contaminação
do vírus na emissora.

No Brasil,gradativamente a
doença vem aparecendo em vári-
os estados com um caso confir-
mado na capital paulista. Há ne-
cessidade que se tomem os devi-
dos cuidados para isso não virar
epidemia.

Frase Final:  Quanto mais con-
heço os seres humanos,mais ad-
miro os cães.

Bombeiro Caetano Informa: Bombeiro Caetano

O que fazer no local da emergência antes da chegada da equipe especializada em prevenção de acidente,
primeiros socorros, combate a incêndio plano de abandono e intervenção de emergência etc. Primeiros socorros
é o atendimento imediato e provisório, evitando que a lesão se agrave ou que a vítima entre em óbito. O
socorrista terá a seguinte atitude:

A1 segurança do local do socorrista e da vítima, A2 Usar EPI usar luva. . A3 pedir permissão para atender
a vítima, apresentar-se para a , vítima inconsciente,  chame o  Resgate 193. A4 liberar vias aéreas e respiração
se não respirar iniciar de imediato a reanimação cardíaca com compreensões no tórax até a vítima voltar da
parada cardíaca. O nosso cérebro sobrevive até 5 minutos sem oxigênio; se a pessoa parar de respirar é
necessário iniciar a compressão torácica, não é necessário a respiração boca a boca somente a massagem
cardíaca.  Assista no YouTube massagem cardíaca no metrô e outro vídeo do David e superação através do
bombeiro Caetano. Visitem o nosso site www.bombeirocaetano.com.br whats App 981341345 48830082
email atendimento@bombeirocaetano.com.br Av Imirim 1415 sala 2 Imirim São Paulo SP

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AJUDAM HUMANITÁRIA DO IMIRIM NA TRAGÉDIA DO LITORAL.
Bombeiros Ariel,  Allan e Lucas da Equipe da BMJV Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário www.bombeirocaetano.com.br

Unidos Somos Fortes sempre com Deus

José Occhiuso



Visite-nos: Colégio Cecília Bernardes – Rua Manuel Fagundes de Souza
112 (a 300 mts da estação de Trem do Piqueri) – CEP 02913-040 / 11-
3533.4964 e 11-3991.5983 / Whatsapp 11-98121.6788 / Temos: infantil

(Maternal 1 e 2 / jardim 1 e 2 / Pré) e Fundamental
(1 ao 5) / ibraduch@hotmail.com

A perfídia dos maus Espíritos não é o
único escolho que o Espiritismo encontrou
em seu caminho. Outros perigos o ameaçaram
e ainda ameaçam, mas estes vêm dos homens.
O charlatanismo e o interesse de tirar
vantagens exclusivas são as mais arraigadas
contradições que pode insinuar-se e tentar
destruir qualquer crença. Nas experiências
espíritas, com o intuito de exercer controle,
alguns experimentadores quiseram e ainda
querem fixar, eles próprios, as normas para a
produção dos fenômenos que, acumulando
obstáculos e exigências, porque os
acontecimentos só dependem dos Espíritos e
não dos homens, não obtiveram resultados
satisfatórios gerando o ceticismo e a
maledicência contra a doutrina.

Assim, ainda que os fenômenos espíritas
sejam de grande significado tanto pelo seu
lado cientifico como pelo seu lado moral, não
foi fixada com o interesse que ele merecia.
Ora, toda novidade fere porque revoluciona
teorias arraigadas, velhos sistemas
penosamente construídos, posições já
conquistadas alem de perturbar comodidades
e exigir pesquisas e estudos dos quais já se
perdeu o habito.

 O estudo do mundo invisível requer
muita prudência e perseverança. Somente
depois de anos de pesquisa e de observação é
que se conquistam os objetivos visados
conseguindo evitar os enganos que
empesteiam a vida. O bem e o mal, a verdade
e o erro encontram-se acumulados e
confundidos e como a inversão de valores que
se percebe neste mundo (e o qual desejamos
que seja de vida breve), nos mostra o quanto
a humanidade caminha a passos curtos para a
sua evolução espiritual porque não percebem

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
 Seja inovador e através de pesquisas, desenvolva creme milagroso para acabar com as

rugas das velhas senhoras, à base de gesso! Após aplicar, retirar o produto com auxílio de lixa
grossa,  desaparecerão as rugas e o rosto da velha senhora!

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

 Sinta-se seguro em sua casa. Coloque grades de proteção, circuito elétrico e durma tranquilo!
Caso algum malaco queira forçar a entrada faça uso da sua metralhadora e mande o malaco pra
outro mundo!

 Invista em sua inteligência! Seja dono da patente sobre pão de queijo, sem queijo,
amassado com cachaça! Será sucesso consumir pão de queijo, sabor cachaça da boa!

Fique de bituca nos amigos de trabalho. Muitos querem puxar seu tapete devido  inr à
praia com a mulher do gerente, aquela ex-miss de um grande clube carioca. Sortudo! Cavalo
velho, capim novo é a receita!

Mostre profundidade em seus conhecimentos aos seus clientes. Como excelente poceiro
e entendido em escavar fossas negras, a profundidade é fator para que o trabalho seja
consumado e pago!

Tenha boas atitudes! Deixe de tirar mordas existentes nos chapéus de pedintes e de roubar
merenda de escolares. Deixe de copiar determinados políticos atuais, alguns cassados e outros na fila!

 Organize seu calendário, que no momento está mais bagunçado que panela de feijoada!
Desempregado há anos, continue nessa fase e requeira férias ou aposentadoria por tempo de
desemprego!

Coloque em dia seu poder de inovar! Desenvolva uma firma para revenda de celulares
roubados. A fonte deverá ser à saída das estações do Metrô em que até deficiente visual é
visto portando e conferindo fotos em celular!

 Seja um cabra cuidadoso! Ao saltar para o quintal do vizinho quando o dito cujo não
esteja presente, mas sua ‘gata’ sim, use tênis macio para não fazer barulho e despertar o sono
do ‘bacuri’ que está dormindo e poderá atrapalhar!

Comunicação é palavra de ordem e de sucesso em todos os empreendimentos! De posse
do celular, comunique-se com seus coleguinhas sobre o próximo assalto a realizar com
sucesso e também ao seu advogado sobre a soltura do xilindró.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Seja previdente quanto às amizades. Confie desconfiando. Conselhos é outra coisa a ser
discutida. Analise alguns e tome a iniciativa de aceitar ou não.

  Sua saúde depende da atitude recente. Ao enfrentar um churrasco na casa do vizinho,
não desconfiou do sabor da carne servida, esta era do cachorro de estimação do
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os abismos que se abrem em suas caminhadas.
Então dessa forma, todo ensinamento obtido
através dos Espíritos deve passar pelo severo
crivo do critério da comprovação cientifica ou
moral conforme a revelação.

 No meio deste movimento e dentre os
observadores curiosos, surgiu um homem que
percebendo as respostas inteligentes dadas
pelos invisíveis, imaginou que entre eles
existiam seres de diversos graus de inteligência
e de moralidade. Interessado em estudar mais
a fundo tais comunicações, descobriu que os
manifestantes eram humanos sem a veste
física, surgindo então, destes prodígios, a
doutrina que veio para esclarecer as partes
obscuras do Evangelho de Jesus.

 Conforme Pierre Teilhard de Chardin
(Teólogo), “não somos seres humanos que
vive uma experiência espiritual; somos seres
espirituais vivendo uma experiência humana”
e por isso é que afirmamos que são os excessos
da imaginação aliado à vaidade, à insegurança
e que ao aparecerem desvirtua o caminho
proposto pelos Espíritos Superiores.

 Como jamais houve povos ateus porque
todos compreendem que há, acima deles, um
Ser supremo cuja misericórdia Divina supre,
sempre, as nossas necessidades evolutivas,
mas nem sempre como desejamos e sim como
precisamos. Assim, o Espiritismo, não
necessitando mais dos impactos anteriores
para chamar a atenção para si, pois já atende
as aspirações daqueles que realmente desejam
se encontrar com o Cristo, passou a atingir o
sentimento, a inteligência e a razão com o
axioma “a fé verdadeira é aquela que encara a
razão face a face”. Concordas conosco?
Esperamos que sim!

Luis AlbertoBairro a Bairro

  A Caixa Econômica Federal precisa melhor o atendimento nos caixas eletrônicos que
ficam à entrada da Agencia 1371 na Av.Deputado Emilio Carlos na V.N.Cachoeirinha, existe 9
Caixas Eletrônico mesmo assim o atendimento aos moradores/clientes sempre deixa a desejar
com a maioria das maquinas com defeito, nao funciona  um problema que acontece com
frequências nos fins de semanas e feriados deixam faltar ate envelopes para deposito em
dinheiro. Depois de receber uma reclamação do leitor a reportagem deste Jornal esteve na
agência no fim de semana e se deparou com uma enome fila somente em um dos caixas porque
os demais 8 não estavam funcionando corretamente, um descaso, pois a agência conhece o
problema e não resolve. Vamos ficar em cima!

 SPTrans responde sobre a Linha Jd.Paulistano/Lapa
Em resposta a matéria publicada na edição 604 do  Jornal São Paulo de Fato sobre

a linha Jardim Paulistano/Lapa,  A SPTrans informa que o local onde está instalado o
ponto inicial da linha 9047/10 Jd. Paulistano – Lapa, na Rua Padre Achilles Silvestre
com a Aparecida do Taboado não possui condições técnicas para a instalação de
equipamento com cobertura. Também não é possível remanejar o ponto para outro
local, pois não há opção adequada para a operação dos ônibus nas proximidades sem
prejudicar o atendimento dos passageiros habituais da linha.

Para que uma parada esteja apta a receber módulo de abrigo (ponto com cobertura),
é necessário que a calçada tenha largura mínima de 2,5m, sem aberturas ou interferências
na área como guia rebaixada, hidrantes, telefones públicos, caixa de inspeção e árvores,
por exemplo.  A SPTrans informa também que, no momento, não há planos para
construção de terminal de ônibus ou baia para estacionamento no local.

Bloco Descaxota e Brás Pereira Banda Show sempre Brilhando no Carnaval
 O Bloco Descaxota da Vila Rica tem 5 anos de Existência e na linha de frente

como Puxador tem o Popular Waldir Cachoeira com destaque também para Debora
Tobias, a Bateria é formada por um Grupo que entende de Samba, músicos que eram
da Cachoeira Império do Samba. O Bloco Descaxota  desfilou no dia 23  de Fevereiro
fez tambem uma apresentação nota 10  na Casa de Cultura da Freguesia do Ó.
Parabéns a todos envolvidos e ao Presidente Sergio Wiliam que tem como  Vice
Alexandre Souza. Sem duvida na Cachoeirinha/Brasilandia o Descaxota vem cada
vez mais conquistando seu espaço com bom trabalho e no Imirim temos o  tradicional
Bloco Bras Pereira Banda Show.

CEU Jardim Paulistano
 O Recreio nas Ferias realizado de 13 a 24 de Janeiro no CEU

Jardim Paulistano na Brasilândia foi um Sucesso e deixou as crianças de
4 a 14 anos feliz da vida, foi entretenimento sadio, gratuito e de qualidade
para as crianças que foram beneficiadas com o passeio, cinema e pipoca,
brinquedos Infláveis, música, espetáculo de cotação de história,
apresentação do palhaço  Alegria, personagem do DJ Ray.  A coordenação

Caixa Econômica da V.N.Cachoeirinha precisa melhor o atendimento nos Caixas Eletrônico

Vereador Ota informa que Cachoeirinha
ganha Praça Olímpia Cândida de Oliveira

O Projeto de Lei  01-00802/2017, autoria do vereador Ota (PSB), aprovado em novembro de 2017,
denomina Praça Olimpia Cândida de Oliveira, a área situada entre as Ruas dos Arvoredos e Rua Água Preta, na
Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de SP, área da Prefeitura Regional Casa Verde-Cachoeirinha. A proposta
de homenagear Olímpia Cândida de Oliveira foi sugestão de Flaripes Edenice Rosa Chiarato, que procurou o
empresário Yude Wattanabe, que aapresentou ao vereador Ota (PSB).  A justificativa do projeto visa prestar
homenagem à senhora Olimpia Cândida de Oliveira, moradora da Vila Nova Cachoeirinha desde a década de
1940, onde ao lado do esposo comprou uma casa na Rua Água Preta, nº 624 e ali construiu uma residência, e
num pequeno cômodo abrigavam os doentes e os auxiliavam com assistência médica e alimentação.

 O casal foi muito atuante, durante vários anos, na Legião da Boa Vontade, participando na distribuição de
agasalhos e alimentos. Quando o Brasil enfrentou grave crise financeira, ambos organizavam o "sopão"  para
alimentar os necessitados da região.

 Por mais de 50 anos, Olímpia e seu esposo trabalharam para atender pessoas com dificuldades em  Vila
Nova Cachoeirinha. Segundo o vereador Ota (PSB), o nome desta praça é uma homenagem justa, em

reconhecimento pelo trabalho social prestado por Olímpia Cândida de Oliveira até 1997, quando faleceu.

do recreio nas férias ficou por conta da servidora Elisabete Cristina
Anderson (Bete) que fez um bom trabalho com destaque também para
o núcleo de educação, cultura e a atual gestão que começou 2020 a todo
vapor no atendimento à comunidade que teve a reabertura das piscinas
e a abertura de inscrições para varias atividades na cultura e esporte, um
novo CEU para todos e famílias.

Por mais de 50 anos,  Olímpia e seu esposo trabalharam para
atender pessoas com dificuldades em Vila Nova Cachoeirinha

Ari SilvaSaúde Pública

O Hospital  Municipal Padre Germano
Lauck em Foz do Iguaçú agora terá  a  sua
GESTÃO desde o dia 21 deste mês  pela
Fundação Municipal de Saúde  também de
Foz do Iguaçú e a Secretaria da Saúde para
gestão das unidades de Pronto Atendimento
UPA. Em 05 de maio de 2013, na forma da
Lei n º 4084 ( Municipal ) instituiu-se pelo
Poder Executivo a  aprovação da Cãmara
Municipal a Fundação Municipal de Saúde
de Foz de IGUAÇU , como fundação estatal
com personalidade jurídica de direito
privado,sem fins lucrativos de interesse
coletivo e de utilidade PÚBLICA com a
finalidade de prestar serviços de  saúde e
assistência  médico-hospitalar . O  modelo
já está  ai , o Poder Executivo  de São Paulo
( PREFEITO BRUNO COVAS ) tem que
instituir a  aprovação pela Câmara Municipal
de  São Paulo, da FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE  SÃO
PAULO  . SERÁ que  ele tem interesse em
melhorar  a  Saúde em São Paulo ? A atual
gestão do Prefeito Bruno Covas pretende
fechar as TORNEIRAS da verba pública
para as  ORGANIZAÇÕES  SOCIAIS que
invadiram  a  Saúde Pública e   não prestam
serviços  a  altura  que  os Usuários
necessitam . São vários os casos  noticiados
da  falta de  atendimentos e dos erros
cometidos ,Não usam até hoje  as novas
técnologias .

O Prontuário Eletronico do  Paciente  não
foram introduzidos .  Com o modelo de
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE a
rêde de urgência  e emergência terá
instrumentos de  gestão mais celeres além de
diminuir os gastos   excessivos com os
contratos  com  as ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS DE  SAÚDE . Um exemplo são os
firmados com a SPDM Associação  Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina que
na cidade detém a administração de unidades
de saúde em  sete territórios de diferentes
regiões além de hospitais e  AMAS . Em

VAMOS  NOS LIVRAR   DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  DA  SAÚDE ? COMO?
2018 a organização  social teve mais de R$  1
(UM ) bilhão DE  REAIS em repasse   da
Administração Municipal .Para  a  dirigente
do SINDSEP Lourdes Estevão  há um alto
gasto de  recursos públicos com serviço
precário.Na cidade  de São Paulo ,os gastos
com ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  se
aproxima de  R$ 5 bilhões de REAIS anuais
.  Super salários que ultrapassam os R$ 70
mil REAIS para Gestores   da Saúde  e
Salários  arrochados para  os  Servidores da
Saúde . Não tem transparência . O  custo das
OSS é muito  alto será que são
superfarturados ? As condiçôes de trabalho
são precárias . A oferta do serviço é ruim e
não há nenhum compromisso  com o  SUS .
Na  zona Norte a  contemplada  é  a IABAS
-Instituto de Básica e Avançada à Saúde que
através de termos aditivos a  seguir recebeu
valores astronomicos como os demonstrados
no Portal da transparência da PREFEITURA
DE SÃO PAULO 024/2020-R$
47.954.457,00 ; 025/2019 R$ 389.410,58;
024/2019 R$ 522.190,47 ; 023;2019 R$
280.317,00; 022/2019 R$ 15.619.538,54 ;
021/2019 R$ 30.000,00 ; 020/2019 R$
50.000,00 ; 019/2019 R$ 15.619.538,35 ;
018/2019-R$ 30.000,00 ; 017/2019 R$
15.585.048,55 ; 016/2019 R$ 27.967.667,27
; 015/2018-R$ 13.461.829,35 ; 014/2018-R$
331.667,15 ; 013/2018 -R$  49.480.486,48 ;
012/2018-R$ 37.302.796,28 ; 011/2018-rR$
37.302.796,28 .Com  a  FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE  terá  um  controle
transparente, até da contratação dos
profissionais de saúde através de concurso
público por edital e  seleção que difere das
OSS . Serão  contratados  por  regime da CLT
com mais  agilidade do que os servidores  da
gestão direta.A implantação da tecnologia na
saúde será única e  quem irá ganhar são os
pacientes  do SUS . Mas, com tudo isso não
podemos ficar só nesta luta  vamos nos juntar
dentro do principio  que  somos mais fortes,
hoje  está  sendo usada a  ferramenta da

CHANGE ORG para que façamos um abaixo
assinado dirigido ao Prefeito Bruno Covas
para que já institua a FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE  SAÚDE DE  SÃO
PAULO .BASTA que enviem ao jornal
saopaulodefato a  sua  opinião sobre  o
assunto aqui  apresentado .

 DR.ARI  PEREIRA - Advogado   e
Diretor na Diretoria  Plena  da  Associ-

ação  Comercial  de  São  Paulo -
e.mail: pereiraari2917@gmail.com
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 8 DE MARÇO
Tão especiais, mas tão subestimadas. As

mulheres vêm sofrendo com opressões e
desigualdades desde o início dos tempos, sen-
do personagens de uma luta constante em bus-
ca de conquistar seus direitos mais básicos.
São inúmeras personalidades famosas, insti-
tutos, programas e organizações que visam a
valorização do sexo feminino nos mais diver-
sos espectros, priorizando e almejando uma so-
ciedade igualitária, sem preconceitos ou misog-
inia. Com um histórico tão pesado, entra-se em
contradição sobre o real objetivo do Dia Interna-
cional da Mulher, dia 8 de março. Será que deve-
mos comemorar e parabenizar as mulheres que
conhecemos ou nos conscientizar e promover a
igualdade entre gêneros?

Reunidos amigos em um café na Padaria Estrela Polar em Santana
relembrando tempos do futebol onde defendiam nos idos de 50/60 o
Clube Giovannini,  Nelsinho, Chicão, Mario, Euripes e a participação
de Valdir sobrinho do saudoso Laranjeira zagueiro de Treze de Maio. E
para registrar este momento memorável contou com a presença do
repórter fotógrafo Brás Pereira, diretor do Jornal São Paulo de Fato.
Saudade não tem idade. Hein e por quê?

Reunião dos Bengalas Boys

  A empreende-
dora Flaripes Eden-
ice Rosa Chiarato, a
popularRosa, está
feliz por conseguir
com o apoio do em-
presário Yude Wa-
tanabe levar o  pro-
jeto ao nobre verea-
dor Ota, denomina
Praça Olímpia Cân-
dida de Oliveira, a
área livre municipal inominada,
situada na confluência entre as
Ruas dos Arvoredos e Rua
Água Preta situadas na Vila
Nova Cachoeirinha, Prefeitura

Na Passarela
do Samba A Distrital Nordeste da

Associação Comercial de São Paulo
realizou no dia 05 de março, palestra
sobre a Lei de Regularização
Imobiliária 2020, com o Dr.
Alexandre Magno, especialista em
Direito Imobiliário.

Magno destacou que o prazo
para a regularização imobiliária se
encerra no dia 30 de março. “Esse
prazo tem grande chance de ser
prorrogado, devido ao pouco tempo
que os proprietários tiveram para se
ajustar e também pela dificuldade
operacional da Prefeitura”, observou.

Estima-se que 600 mil imóveis
estejam irregulares na cidade de São
Paulo. A Lei 17.202/2019,
sancionada pelo prefeito Bruno
Covas, em outubro do ano passado,
levam em conta o Plano Diretor de
2014. Desta forma, somente os
imóveis construídos até julho de
2014, poderão ser beneficiados.

O advogado esclareceu que a lei
tem sido interpretada erroneamente.
“Trata-se e regularização imobiliária
e não anistia. Anistia é perdão e não
é esse o objetivo. O processo terá
custos”, afirmou.

Objetivo e quem não se
enquadra - O especialista explicou
que a finalidade da lei é regularizar
as edificações, emitir a emissão de
documento de regularidade, como
Habite-se e certificado de conclusão
da obra. Ressaltou ainda que
edificações em logradouros ou
terrenos públicos, construções
inseridas nos perímetros de

Prazo para Regularização Imobiliária 2020 vai até o dia 30 de março

operações urbanas e operações
interligadas, imóveis situados em
faixas não edificadas junto a represas,
galerias ou linhas de transmissão de
energia e construções com ação
judicial em andamento, não serão
contempladas.

Benefícios - Os benefícios da
regularização imobiliária são:
valorização do bem: valor de mercado
condizente com suas características,
eliminação do risco de multas: em caso
de irregularidade, multas aplicadas
podem chegar a valores muito maiores
do que o custo da regularização. Podem,
inclusive, levar a situações mais graves
- como a demolição da área irregular,
utilização comercial: um imóvel
regularizado pode conseguir a licença
de funcionamento- o Habite-se. Sem a
devida documentação, esse imóvel não
pode funcionar, diminuição do IPTU:
o cálculo é feito sob a construção. O

imóvel que não tem comprovação nos
cadastros da prefeitura é considerado
terreno vazio, pois não cumpre seu
papel social - influenciando o valor do
imposto a pagar, utilização como
garantia: para obter empréstimos
bancários, tanto pessoais como para
investimento em negócios,
financiamento imobiliário: o objetivo
do município conceder à população a
garantia sobre seu imóvel residencial
ou comercial, permitindo seu
financiamento, transferência, aluguel ou
venda de forma regular.  O encontro
foi presidido pelo diretor-
superintendente William Oliva e
contou com a participação do
subprefeito Dario José Barreto (Vila
Maria/Vila Guilherme). O subprefeito
falou da importância da regularização
imobiliária para a cidade.

*parte da matéria teve como
fonte o jornal Diário do Comércio

 O casal Fabíola Mirella e Sérgio
Penna, professores e grandes
conhecedores da arte de ensinar a
tocar Viola Caipira, justifica o ditado
popular que diz que “os grandes
perfumes ficam guardados em frascos
pequenos”.

 É numa casa térrea simples,
porém de amplo quintal, na Rua Dr.
Zuquim, 80, Santana, Zona Norte,
perto da estação Santana do Metrô,
é que fica o Vale do Silício da Viola
Caipira. Ambos experts na arte de
ensinar como tocar esse instrumento,
que tem 25 tipos de afinações e dez
cordas, já lecionaram nos últimos anos
para cerca de 500 alunos.  Os sim-
patizantes, a maioria profissionais
liberais, aprendem a rica técnica de
dedilhar canções sertanejas
imortalizadas por duplas famosas,
como Tião Carreiro e Pardinho, Zilo
e Zalo, Léo Canhoto e Robertinho,
Pedro Bento e Zé da Estrada,
Belmonte e Amaraí, Tibagi e
Miltinho, Mococa e Moraci, Tonico
e Tinoco entre outros.

 Dois exemplares -  “Poucos
sabem, que a primeira música caipira
gravada no Brasil, foi em 1929, pela
dupla Caçula e Mariano, "Moda de
Viola Jorginho do Sertão". E o
precursor deste gênero foi Cornélio
Pires.  Naquela época não se podia

A primeira música caipira foi gravada
em 1929 pela dupla Caçula e Mariano

O jornalista Brás Pereira, diretor
de Redação do São Paulo de Fato,
esteve no Rio de Janeiro na
cobertura dos desfiles das escolas
de samba. Acompanhou ao vivo a
apuração, quando a Unidos do
Viradouro, após 23 anos, voltou a
sentir o gosto doce de campeã do
Carnaval Carioca.

errar. Precisava ensaiar muito para
fazer o disco, os famosos bolachões”,
recordou Fabiola Mirella.

 Hoje, na avaliação de Sérgio
Penna, que também leciona Viola
Caipira, este gênero musical ficou
banalizado. “Com exceções, as letras
são sofríveis, arranjos pobres e sem
o carisma de canções antigas, que o
tempo não conseguiu apagar”,
descreveu.

 Para justificar o “QI” nesta arte
de ensinar a tocar Viola Caipira, pegou
um dos modelos fabricados sob
encomenda, da qual só existem dois
exemplares no mundo, e em poucos
minutos, solou parte do “hino
nacional brasileiro”, “Saudade de
Minha Terra”, “Chico Mineiro”, com
a competência que somente os
grandes músicos têm.  Voz aguda -
O grupo de alunos deste con-
servatório faz parte da Orquestra
Violeiros do Rancho, que participam
de apresentações em diversas regiões
da cidade. “É um incentivo. A pessoa
percebe que não é mais uma na
multidão. Deixa de lado a conversa
de que é difícil tocar Viola Caipira”,
explicou.  Fabíola, que cursou
faculdade de Música, destaca que o
estilo de cantar o sertanejo em voz
aguda, não é proposital. “Na época,
por falta de recursos técnicos, para o

microfone captar bem a voz, era
preciso explorar  o agudo, do
contrário não saia no disco. Com o
tempo, virou marca registrada”, disse.

 No amplo quintal, dos fundos
do conservatório, regado com
salgadinhos e manteiga produzida nas
fazendas do Interior de Minas Gerais
e bebidas de bons alambiques, os
alunos se reúnem às quintas-feiras
para, numa roda de viola, mostrar
suas habilidades e ostentar o título
de violeiro caipira, com amplo
conhecimento musical. Uma dica é

ouvir os CDs Violeiros Matutos e
Estrada de Terra, com Fabíola Mirella
e Sérgio Penna.

Serviço:   Rancho dos Matutos -
Rua Dr. Zuquim, 80, Santana,
próximo à estação Santana do Metrô.
Fones: (11) 99193-9866/99823-1110.

 Aulas são ministradas
individualmente, uma hora por
semana. Os horários são pré-
definidos entre aluno e professor.
Mais informações no site
www.ranchodosmatutos.com.br

Dr. Alexandre Magno, William Oliva e Dário José Barreto

Maria Helena - Força da Mulher!

Regional de Casa Verde,
Cachoeirinha São
Paulo.Segundo a justifi-
cativa do projeto, a de-
nominação visa home-
nagear a Sra. Olímpia
Cândida de Oliveira, mo-
radora da Vila Nova Ca-
choeirinha desde a déca-
da de 40, onde juntamente
com seu esposo adquiriu
uma propriedade na Rua

Água Preta, nº 624, onde instalaram a
residência e nos fundos construiram
uma edicula onde obrigavam os doen-
tes e auxiliavam com assistência médi-
ca e alimentação.

  Uma guerreira da comunidade


