
São Paulo vai ter um Natal
diferente, inclusivo, seguro que
vai manter o espírito dessa época
mágica, feliz, divertida e que mar-
ca as lembranças de família. É o
Luminna Fest, um espetáculo de
luz e som, idealizado pela Ripa
Cenografia, produtora da estrutu-
ra de grandes eventos, que traz
um Natal com mais de 150 escul-
turas iluminadas por um percurso
de carro de 1Km dentro do Expo
Center Norte, na zona norte de
São Paulo.

 O encantamento e alegria vão
fazer do Natal indoor uma atração
para toda a família, sem restrição
de idade.  “Queremos manter a
magia do Natal mesmo em tempos
tão desafiadores que vivemos.
Não podemos deixar a magia do
Natal se perder, por isso, produz-
imos o Luminna Fest, um passeio
que percorre três temas que des-
pertam esperança, encantamento,
alegria: a Natureza e mundo ani-
mal; o Lúdico, passando por con-
tos de fadas e clássicos; e Santa
Claus, com cenários de inverno e
do próprio Natal. Vamos encantar
não apenas as crianças, mas toda
a família, em uma experiência que
vai marcar o fim de ano”, comenta
Paulo Rizzo, diretor executivo da
Ripa Cenografia.  Com investimen-
to de mais de R$ 10 milhões, o
Luminna Fest conta com pa-
trocínio do Shopping Center
Norte e apoio do Instituto Center
Norte. “Estamos comercializando
cotas de patrocínio para as mar-
cas se destacarem num ambiente
de diversão. A proposta é oferec-
er entretenimento com integração
de toda família. Acreditamos que
o Luminna Fest é uma excelente

Luminna Fest será a novidade
do Natal no Expo Center Norte

opção de bônus para as empre-
sas presentearem seus colabora-
dores, já que será impossível faz-
er reuniões de confraternização de
fim de ano”, diz Rizzo.  O Luminna
Fest vai ter uma estrutura comple-
ta e digital: alimentação com res-
taurantes no sistema de “drive-
thru”, venda de ingressos pelo
SYMPLA e quiosque de ponto de
venda no Shopping Center Norte,
com acompanhamento interativo
do circuito pelo aplicativo.  O tra-
jeto do Luminna Fest é feito de
carro, num percurso de 1km com
duração de aproximadamente 25
minutos. Os valores, cobrados
por veículo, custam: R$ 110,00 de
segunda a quarta, R$ 190,00 às
quintas e sextas, R$ 240,00 aos
sábados e domingos. Para os dias
24 e 25/12, o ingresso custa R$
240,00.  “Tudo foi planejado para
a segurança e melhor experiência
do espectador. O staff do evento
passa por treinamento para seguir
o protocolo de segurança da Cov-
id-19, com aferição de temperatu-
ra na entrada para todos os inte-
grantes dos veículos. Antes da ex-
posição, haverá uma alameda de

serviços, onde o participante
poderá ir ao banheiro, através de
menu QR Code. Já no evento, os
visitantes não poderão sair de
seus veículos e, caso precisem de
ajuda dos monitores,  todas as
estações possuem saídas de
emergência sem interromper a ex-
posição”, explica Paulo Rizzo.

SERVIÇO – Luminna Fest  -
Local: EXPO CENTER NORTE –
Rua Galatea – Portão 03 -  Horári-
os de funcionamento:  das 10h às
22h -  Período:  04 a 27 de dezem-
bro - Ingressos: venda pelo Sym-
pla, com data e horário programa-
dos para a visita -  Classificação
Etária: Livre  - Valores: R$ 110,00
de segunda a quarta | R$ 190,00
às quintas e sextas | R$ 240,00 aos
sábados e domingos. Dias 24 e
25/12 – R$ 240,00 -  Público esti-
mado – 120 mil pessoas  - Escul-
turas – 150 e 3 mega portais

 100% inclusivo e com aces-
so a deficientes  - Patrocinador –
Shopping Center Norte  - Apoia-
dores – Instituto Center Norte e
Expo Center Norte

Luís Alberto Alves - Palco de
três decisões de mundiais
femininos de basquete (1971, 1983
e 2006), além de sede principal do
único campeonato mundial adulto
de handebol já disputado no
continente americano, o feminino
de 2011, o ginásio do Ibirapuera,
Zona Sul da Capital, corre o risco
de se transformar em shopping
Center. A proposta do governo do
Estado de São Paulo é construir
três torres no local onde estão o
estádio, pista de atletismo e
piscinas. Caso se torne realidade,
nada restará do atual local que
sediou o Mundialito de 1982,
servindo de palco para as feras
do vôlei que enfrentaram o Japão,
União Soviética, Coreia do Sul,
Argentina, em partidas
inesquecíveis. Época das musas
Isabel, Vera Mossa e Jacqueline.

Mas o ginásio do Ibirapuera
foi palco de grandes shows
musicais. Quem gosta de Black
Music de qualidade vai se lembrar

das baladas românticas e do
vozeirão de Barry White, que se
apresentou ali no início de 1980.

Realce - Neste mesmo ano, em
fevereiro, quem agitou aquele
templo do esporte foi a banda
Earth Wind e Fire, com o vocalista
Philip Bailey, voz do mega
sucesso “Reasons”, cantar o hit
“Realce”, de Gilberto Gil, em
português. Antes em 1976, a
banda The Trammps, uma das
primeiras a gravar hits no início
da década de 1970, com um som
suave, mas bem dançante, que o
mundo conheceu como Disco
Music. Lotaram o ginásio do
Ibirapuera. Dois anos depois o hit
“Disco Inferno” entrou na trilha
sonora do filme “Embalos de
Sábado à Noite”, com John
Travolta e companhia. Adrenalina
pura é o resumo daquele show.

Black Music - Em 1977, o
grupo de rock progressivo,

Genesis, tocou fogo no público,
principalmente com o seu
baterista vocalista Phil Collins. Em
2008, a dupla Roberto Carlos e
Caetano Veloso também deixou
sua marca por ali.

O ano de 1996 entrou para a
história da música gospel
brasileira. A banda Kadoshi,
liderada pelo pastor Silas Furtado,
superlotou o ginásio do
Ibirapuera, com um som que
mesclava o melhor da Black Music
dos Estados Unidos. Caso este
projeto se torne realidade, os
esportistas do Estado e da Capital
de SP perderão uma excelente
praça de esporte.

A cidade, atualmente com 57
shoppings, vai aumentar a
concorrência numa região em que
já existem quatro destes
estabelecimentos na Avenida
Paulista, um na estação Santa
Cruz do Metrô, outro na Rua
Pamplona e um na Avenida
Ibirapuera, inaugurado em 1976.

Diga não à venda do Complexo
Esportivo do Ibirapuera
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Editorial

O prezado eleitor
reparou que nas
aparições de um can-
didato a qualquer
‘mamata’, através da
tevê, rádio, jornais e
‘santinhos’, todos se
apresentam sorrident-
es, tentando com o
sorriso e o cuidado
com a arcada
dentária, cativar o de-
sanimado eleitor que,
em várias eleições em
que participou, estas
não deixaram boas re-
cordações. O sorriso
de um postulante a
um cargo na corrida
eleitoral é ligeira-
mente falso, expres-
sando no íntimo; ‘ami-
go eleitor, se eu pego
essa mamata, quero
que você vá plantar batata”.
Antes de uma eleição, os can-
didatos às diversas vagas of-
erecidas, frequentam feira-
livre, tomam caldo de cana,
comem pastel; apenas o tradi-
cional aperto de mão, no mo-
mento está suspenso, por or-
dem do coronavírus, mas as
promessas prometidas e que
jamais serão cumpridas estão
na ordem do dia! Caso o can-
didato em que o eleitor sufra-
gou tenha sucesso no
‘sorteio’, este logo o cobrará
sobre o monte de promessas
vãs proferidas. O candidato
vitorioso sai com essa:- ami-
go eleitor, no momento faltam
verbas  para diversas obras
que estão paradas. Quando
as verbas forem liberadas,
acredite, todas as minhas
promessas de campanha,
serão cumpridas! Caso o ele-
itor se depare com um candi-
dato que foi ‘chumbado’, este

vira na primeira esquina disponív-
el e o eleitor, antes cumprimenta-
do, agora ganhou um inimigo!
Hoje as eleições estão modernin-
has!  Em remotas eras, os mais
antigos comentavam que deter-
minados candidatos ofereciam
condução e um café reforçado aos
eleitores. A turma participava, sa-
cos de cimento, telhas, madeiras
eram presentes  aos eleitores, na
saudosa época; os ‘eleitores de
cabresto!’. Certa vez, contavam
alguns alfenense tradicionais que
um político presenteou um eleitor
com um vistoso par de botinas e
perdeu a eleição. Movido pela rai-
va, conferiu que na secção que o
cabra votou, não constava nen-
hum voto para ele; ao se deparar
com o eleitor ostentando o par de
botinas, não deu outra: pediu as
botinas de volta; promessa não
cumprida! O cabra seguiu para
casa descalço! Em época eleitoral
muitas ‘maracutaias’ ainda podem

ocorrer. Portanto, caro eleitor,
não vá na onda de um candidato
sorridente. Caso tenha ganho
dele, um par de cremalheiras -
dentaduras- e o sorridente perd-
er a eleição, poderá ficar sem mas-
tigar! Adeus, amendoim, rapadu-
ra, carne de 3ª, chupar cana e
afins! Seja honesto; ganhou,
votou; indique a seção eleitoral
e recorra, caso o promessão vem
com essa conversa mole pra boi
dormir com ameaça de tomar as
próteses! Um conselho aos can-
didatos a qualquer mamata, além
de ser sorridentes em todas as
aparições, deve ser sincero em
suas promessas vãs,
alegando:”Eu nada prometo! Sei
que os cofres da prefeitura está
mais liso que barriga de cobra!
Repito: nada prometo, ser eleito
for, cumprirei o que disse!” ... Se
nada prometeu, tá na dele! Um
candidato honesto, coisa rara!
Estamos entendidos, amém!
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Tia Zulmira

Conselho
Tia Alzira

 Lugar de chorar é na cama!

Ao distribuir as senhas para
atendimento, notei uma legião de
ex-candidatos a vereador, ‘chum-
bados na recente eleição’ Recon-
heci-os através das toneladas de
santinhos que diariamente eram
despejadas na caixa se corre-
spondência do abençoado ter-
reiro. Era cada cara, que faça-me
o favor! Mulheres despenteadas,
homens carecas, barrigudos e até
desativados e para contrabal-
ançar, alguns ‘meio-a meio’, es-
quisitos, que engrossam a turma
da contramão. Problema deles!
‘Passarinho engole pedra, confi-
ando o bico que tem!.’  O mais

falante, tomou a palavra: “Mag-
nânima guru, viemos ao
abençoado terreiro para en-
comendar um trabalho. Nós nos
candidatamos a vereador, a fim
de faturar algum sem trabalhar,
inclusive organizamos uma
comissão de amigos para, de vez
em sempre, forjar uma ‘briguin-
ha’ para sair no noticiário e nos-
sos eleitores ficarem a par de que
estamos levando a sério o car-
go!” Para atender o nó, foi escal-
ado o caboclo Zoeira, especial-
ista nesses casos. -“Zifios, ouvi
o relato, vou jogar os búzios e
aguardar. Os búzios informam

que para ser vereador, temos ape-
nas 50 vagas na câmara e os can-
didatos ultrapassaram mais de
500! Como se nota, a ‘fruta é pou-
ca e os macacos são muitos’ daí
somente 50 mais votados se
encaixam na mamata! O restante...
. – É aí que queremos chegar, apar-
teou o mais falante. Queremos um
trabalho para que os eleitos de-
sistam, mudem de estado, embar-
quem pro além ou qualquer coisa
semelhante para sobrar vagas
para todos que ficaram sobrando!
– Isso o terreiro não aprova, disse
o caboclo Zoeira! – Entã  faça um
trabalho para que eles viajem de
avião, dê um nó no voo, idêntico
aquele que acabou com o time da
Chapecoense! Com isso, teremos,
como suplentes, a desejada vaga!
Disse o mais falante. - Nãão! Es-
bravejou o caboclo. Tentem nas
eleições seguintes e deixem que
os vencedores usufruam as delí-
cias do cargo que apoiam aumen-
tos de impostos, bons carros com
motorista, gasolina à vontade,
férias intermináveis, não atendam
pedidos de eleitores para melho-
ria nos bairros! -

O Brasil é o país em que mais
impostos são cobrados, disse o
líder do grupo, graças à inércia
dos nossos políticos ‘vaquinhas
de presépio’ que concordam com
todas as leis a favor do aumento
de impostos. O imposto sobre
combustíveis é um assalto! Con-
firam!  O preço dos impostos se
igualam ao preço do combustível
colocado no tanque! Do IPTU,
idem!!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

 Antes do jogo entre Botafogo
e Fortaleza, no último domingo
pelo campeonato Brasileiro, os
jogadores botafoguenses deram
um recado que até quem é daltôni-
co pode enxergar a faixa: O RAC-
ISMO EXISTE E MATA!

 A afirmação na frase é mais
uma evidência que o crime de rac-
ismo está dentro da realidade e
serve também para que a cúpula
do governo bolsonaristas enxer-
gar o que todo mundo vê! Inde-
pendente de ser cego ou ser por-
tador do daltonismo.

 Em pronunciamento durante
a reunião aos países membros do
G20, o presidente Jair Bolsonaro
disse que no “Brasil não existe
racismo, não vê preconceito e que

O Racismo Existe e Mata!

é daltônico e só enxerga as cores
da bandeira brasileira”. Lamentáv-
el. Mais lamentável é que ele além
de negar a existência dos crimes
de racismo. Nem sequer mencion-
ou a violência do assassinato do
negro Beto Freitas espancado até
a morte por seguranças da rede
de supermercados Carrefour em
Porto Alegre. Um fato que teve
repercussão mundial.

 Para agir de acordo com as
suas origens ideológicas, Bolson-
aro diz, entre outras baboseiras,
que não vê distinção de raça e
cor da pele e que é daltônico!

 Pois, então vejamos: Segun-
do o dicionário da Língua Portu-
guesa explica que o daltonismo
na genética-oftalmologia “é prob-

lema hereditário caracterizado por
uma anomalia na visão das cores
especialmente uma confusão en-
tre o vermelho e o verde.” Já por
metáfora define como: “inca-
pacidade intelectual de com-
preensão das sutilezas de um as-
sunto, problema ou raciocínio.”

 Se avaliarmos pelas expli-
cações do dicionário, pode-se
concluir que o governo bolsonar-
ista é o da metáfora do daltonis-
mo. Pois, além de negar o racis-
mo, nega o desmatamento na
Amazônia, nega os incêndios nas
matas, nega as desapropriações
das terras indígenas, nega o
avanço trágico da pandemia Cov-
id 19, nega que sua família esteja
envolvida em corrupção e nega a
sua incapacidade de governar o
país, etc, etc.

Suas negativas e as afir-
mações que vão na contra mão
da realidade, só agrada os “ga-
dos” seguidores que vivem ba-
bando ovo por ele. E nessa onda
de negativas, até o vice presidente
Mourão embarcou ao dizer que
não existe racismo no Brasil e as
manifestações contrárias é produ-
to de exportação!  “SIM. EXISTE
RACISMO NO BRASIL.”  Assi-
nado Negros e Negras

Carrefour - Querem protestar contra o racismo, ok! Mas
não confundam as coisas. Não quebrem nada e nem acuse
sem provas. A investigação irá mostrar se a atitude foi
motivada por preconceito racial, mas tudo indica que não,
sendo apenas um ato de força desnecessária. João Alberto
bateu primeiro, aprontou primeiro e tinha uma longa ficha
criminal. A banana vai comer o macaco no Brasil até quando?

Segunda onda - Fica claro para a população que enquanto
os que comem do dinheiro estiverem se dando bem, teremos
até a 19° onda. O curioso é isso cocorrer bem na época final
das eleições, quando candidatos que trancaram o povo em
casa preciam sair para prometer e mentir para o povo. A prova
disso são as aglomerações que se metem Boulos e Covas,
dois defensores do isolamento.

No mesmo dia em que divulgou redução de 2% no preço
da gasolina, a Petrobras anunciou aumento de 5% no preço
médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha.
Com a elevação, que entra em vigor nesta quinta-feira (3/12),
o preço médio da estatal será equivalente a R$ 33,89 por
botijão de 13 quilos (kg). No acumulado do ano, houve alta de
21,9% ou de R$ 6,08 por botijão.

  Futebol profissional sem novidades. Quem venceu ven-
ceu; quem não venceu não vence mais! É idêntico a política!
Quem vence ganha; quem perde, aguarde a vez!

Fim do ano batendo às portas e o povão desempregado, al-
guns passando ‘estreitos’ com as contas vencidas ou pra vencer.

Inflação é desconhecida pelos mandatários da nação.
Preços dos gêneros da 1ª a 10ª necessidades estão subindo
mais que poeira em estradas de terra do interior.

Panetones a rodo é notado nos comércios grandes e pe-
quenos. Povão observa: encalhe à vista!

Carnes e demais artigos natalinos esperam pelos consum-
idores. Liquidações à vista! São produtos dotados de val-
idade.

NÃO
EXISTE
CÓPIA

DE VIDA,
PRESERVE

A SUA!

Justiça
Brás Pereira

Governo anuncia
operação de

combate a crimes
contra idosos

O Ministério da Justiça
informou que foi deflagrada
nesta sexta-feira (4) a Oper-
ação Vetus. A meta é com-
bater crimes de violência
contra idosos em todo o
país.  A ação conta com a
parceria do Ministério da
Mulher, Família e Direitos
Humanos, após constatação
de que o total de denúncias
de crimes registrados por
meio do Disque 100 aumen-
tou durante a pandemia.

 A operação terá o apoio
de policiais civis de todas as
27 unidades federativas.
Mais detalhes sobre esta
operação serão apresenta-
dos ainda nesta manhã du-
rante coletiva de imprensa
no Ministério da Justiça.

Aguardem!
Dia 18 de dezembro

a nossa edição de final de
ano. Reserve seu espaço

publicitário.
CONTATO: 966761536

E-mail: saopaulodefato@uol.com.br
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Bar do Tião - Sede Zero
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O Bar do Tião é um local onde os
amigos se reúnem para apreciar uma
cerveja bem gelada, conversar, rir,
assistir aos jogos do seu time de co-
ração, paquerar e se divertir muito.
Estamos abertos de segunda a sába-
do. O Bar traz além das saborosas
porções, diversos atrativos especiais.
Dispomos de um vasto acervo de ca-
chaças nacionais e importadas.  Sin-
ta-se à vontade com seus amigos e
familiáres. Aproveite todo conforto e
agilidade dos nossos serviços. A con-
quista de nossos clientes está relaci-
onada a grande qualidade que ofere-
cemos em nossos serviços.

GOVERNO DECIDE MANTER
O JANTAR NO ‘BOM PRATO’

O jantar havia sido suspenso neste mês sob a jus-
tificativa de que houve queda na demanda, mas a me-
dida foi criticada em um momento que a epidemia do
coronavírus volta a subir no estado. Em nota, a gestão
João Doria (PSDB) afirmou nesta quinta que o serviço
de jantar será retomado em toda rede, de domingo a
domingo, a partir de segunda-feira (7).

 O Bom Prato possui 59 unidades no estado, sen-
do 22 na capital. Antes, os restaurantes ofereciam café
da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1 durante os dias de
semana.Em março, por conta da pandemia do coro-
navírus, o serviço foi ampliado para o jantar (R$ 1) e
também aos finais de semana. No entanto, uma de-
cisão judicial obrigou que a gratuidade fosse mantida
até o encerramento do estado de calamidade pública
no estado de São Paulo. Com a decisão, pessoas em
situação de rua cadastradas nos restaurantes da rede
popular estão isentas do pagamento pelos alimentos,
que variam de R$ 0,50 (café da manhã) e R$ 1 (almoço
e jantar). A Lapa possui uma unidade na Rua Afonso
Sardinha, 245.

André Viana
Utilidade Pública

Nossa história A Imigração
No dia 17 de Outubro de 1967,
um grupo de madeirenses, no qual
lideravam o Sr. Jaime de Nóbrega
e João da Cruz Nóbrega Correia,
e alguns simpatizantes, se re-
uniram na Rua Mauá, 836 para
fundar o natal, através dos Baila-
dos e das músicas que o Grupo
folclórico abrilhantavam em apre-
sentações, já naquele ano partici-
pou de grandes festivais de fol-
clore como o da Caravela da Sau-
dade no ginásio do Ibirapuera e
outros, e também nas quermess-
es da Igreja N.Sra. de Fátima no
Imirim, local onde se concentra-
vam muitos madeirenses.

 Mais este grupo de madeir-
enses queriam muito mais, e de-
pois de dois anos, como está na
sua Ata de fundação. (Aos quin-
ze (15) dias do mês de junho de
1969, reuniu se a Rua Mauá 836,
casa 29ª nesta Capital um grupo
de amigos na sua maioria origi-
naria da Ilha da Madeira, Portu-
gal, com o objetivo de fundar a
Sociedade Amigos Ilha da Madei-
ra, uma sociedade civil, cultural,
beneficente e recreativa sem fins
lucrativos, com personalidade
jurídica própria para divulgação
dos costumes das tradições, da
cultura e do folclore da Ilha da
Madeira, e para maior contacto
social entre madeirenses de São
Paulo), na qual também se denom-
inaria como nome fantasia Casa
ilha da Madeira. Seu primeiro
fundador foi Jaime de Nóbrega, e
em 15 de setembro de 1969, foi
alugado um imóvel, na Rua Vol-
untária da Pátria, para que fosse
instalada a Sociedade, para uso
da Diretoria e do grupo Folclóri-
co e fazer suas festas típicas.

 A primeira Diretoria da So-
ciedade foi formada assim: Presi-
dente: Jaime de Nóbrega; Secre-
tario: João da Cruz Nóbrega Cor-
reia; Tesoureiro: Roberto de Sou-
za; Relações Públicas: João Edu-
ardo Codrim; Conselho fiscal:
Colaboradores; Marcelo Barreto,
José Gonçalo dos Santos M. Pes-
sego e José Abel de Jesus Teixei-
ra.  Após fazerem varias festas e
arraias, e passando um livro de
ouro, para arrecadar doações para
comprar um terreno e construir a
Sede própria, o sonho foi realiza-
do em 04 de junho de 1972, o ter-
reno situava na avenida Parara
Pinto, 2896 Vila Amalia, Horto flo-
restal, Zona Norte de São Paulo,

53 ANOS DA CASA ILHA DA MADEIRA

no qual foi instalada a Pedra Fun-
damental, em que esteve presente
o Governador de São Paulo Sr.
Laudo Natel, o Consul de Portu-
gal e outras personalidades. Jaime
de Nóbrega ficou na presidência
de 1969 a 1973.

 Na sua sucessão veio a pre-
sidir a Sociedade o Sr. João da
Cruz Nóbrega Correia sua gestão
foi de 1974 a 1977, no qual era re-
sponsável pelo Grupo folclórico,
e deu andamento às obras inicia-
das. Sucedeu lhe, o Sr. Cesar
Fernandes Rosa, que continuou
as obras anteriores e expandindo
o espaço da Casa, adquirindo ca-
sas e terrenos vizinhos, onde é
hoje um grande sobrado que esta
instalado o Bar, dois salões,
vestiários dos Grupos Folclóricos,
e o terreno é hoje o estacionamen-
to e a quadra de Sociaty, o Sr. Ce-
sar Rosa ficou na presidência de
1978 a 1989.  O próximo sucessor
foi o Sr. Francisco Evaristo Teixei-
ra, que deu andamento as obras,
na qual junto a Diretoria, foi con-
struído onde era o salão de festas,
uma obra com características de ar-
quitetura da Ilha da Madeira, dan-
do um ar mais típico a nossa Casa,
Sr. Francisco Evaristo ficou na
presidência de 1990 a 1993. O próx-
imo sucessor foi o Sr. Jose Man-
uel Dias Bettencourt, que de an-

Marcia Martins
Especial

damento e manutenção
às obras, construção de
uma biblioteca e modern-
ização de alguns setores
da Casa, inclusive apoio
efetivo aos grupos fol-
clóricos, o Sr. Bittencourt
ficou na presidência de
1994 a 1999.  O presidente
seguinte foi o Sr. Jose
Rufino Teixeira, com uma
ótima administração, con-
solidando, e modernizan-

do ainda mais os setores da Casa,
ficou na presidência de 2000 a
2001. O próximo a presidir a Casa
foi o Sr. Adriano Gouveia Gaules,
que manteve as obras existentes,
manutenção e reforma a quadra de
society, presidiu a Casa de 2002 a
2005. Em seguida presidiu a Casa
o Sr. Samuel ficou na presidência
de 2006 a 2007. E em 2008 o Sr. José
Manuel Dias Bettencourt, voltou
a presidir a Casa e está até hoje,
administrando com muita eficiên-
cia, modernizando as obras já ex-
istentes, e voltando nossa Casa a
ter festas com muito público.

Sr. José Manuel Dias Bettencourt

  Rua. Casa Ilha da Madeira, 214 - Mandaqui, -  Fone/Fax: (11) 2231-0922
  email : casailhamadeira1@uol.com.br - www. https://www.casailhadamadeira.com.br

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

 Aproveite o tempo ocioso, para ler um romance, principalmente
sobre costureiros e cabeleireiros nacionais, que já ‘bateram com as
dez!’ Muitos  exemplos pintarão na sua mente e depois os sigam ou
continue ‘machão’, pedra 90!

 Invista no campo amoroso. Campo Amoroso é um loteamento
novo, antigo antro para amores passageiros. Houve denúncia dos
moradores, a área foi loteada e recebeu o nome em homenagem
aos casais que foram ‘despejados!

 Ouça conselhos de pessoas mais velhas e experientes. Algu-
mas dessas pessoas ‘estão lelé da cuca’ mas podem aconselhá-lo
de como viver caçando e pescando, principalmente mulheres alhei-
as!

Momento favorável para pedir empréstimos! Aproveite o embalo
da eleição e peça uma grana emprestada a vários candidatos! Minta
que tem família numerosa e com essa lábia, a grana sai. Depois da
eleição, mude para um lugar ignorado e adeus viola!

 Deixe de ser desanimado: animais, irmão! Continuando desa-
nimado, logo ostentará um lindíssimo par de chifres! Dê a volta por
cima, chute o desânimo e parta para o tudo ou nada com a ‘boneca.’

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

Nada de confiar em sonhos, amizades coloridas, tudo causará
conflito. Acredite no coringão campeão, políticos honestos, inflação
zero, Lula como Presidente da República na próxima eleição presi-
dencial e em Branca de Neve e os Sete Anões!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Adapte-se à vida social. Nada de andar  sujo, roupas rotas e
dormir em baixo de marquises. Candidate-se a um  dos muitos car-
gos políticos e, caso leve chumbo como diversos candidatos leva-
rão, encoste num político que ganhou e peça uma secretaria qual-
quer. Em poucos meses estará por cima da carne seca!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Reveja hábitos do rango que devora! Comer  frango colhido nos
despachos de macumba não é recomendável. O frango está ‘carre-
gado de macumba’ e você papando-o, se está passando apertado,
logo será hóspede do Pedrão!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Num passeio pela pela cracolândia, reviverá momentos felizes
ao se deparar com coleguinhas de um passado recente e que jo-
gavam baralho na penitenciária e agora cultivam e vendem ervas
aromáticas com entregas através de motoqueiros. Sai dessa!
Retornar à penitenciária será jogo bruto!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Tenha mais sensibilidade nas mãos! Ao afanar um celular,
observe se é de boa marca e de revenda facilitada! Muitos dos
seus coleguinhas têm saído mal; se arriscam e ao negociar com
um atacadista, este prova que é falso e você perde tempo!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

 Tenha calma para resolver assuntos relativos a estudo, finan-
ças, viagem pra Bahia e se sobrar tempo, almoce! A vida agitada
foi feita para liquidificador e trombadinhas! Lembre-se:

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

Quando a barra pesar, nada dando certo, não desanime. A vida
têm essas coisas. Vá ao terreiro da vovó Candinha e tome passes
seguidos com banho de arruda.

Horóscopo

Os cidadãos que desejam obter a
segunda via do RG não precisam
aguardar disponibilidade de
agendamento no Poupatempo para
solicitar o documento. Em 58
localidades do Estado, os totens do
programa permitem a quem já tem
Carteira de Identidade emitida no
Estado de São Paulo, a partir de
agosto de 2014 em diante, que
possam pedir a segunda via no
próprio equipamento.

 Pelo autoatendimento, além do
RG, é possível solicitar mais de 40
serviços, como segunda via de CNH,
CNH definitiva, pesquisa de débitos
e restrições de veículos, emissão de
Atestado de Antecedentes Criminais,
entre outros. As taxas podem ser
pagas com o cartão de débito bancário,
durante a solicitação. No caso de RG
e CNH, o cidadão tem a opção de
receber os documentos em casa, pelos
Correios.  De acordo com o diretor da
Prodesp, Murilo Macedo, os
equipamentos oferecem autonomia e
agilidade aos cidadãos que têm
urgência em obter seus documentos.
“O Poupatempo tem ampliado as
opções de atendimento digital, para
que as pessoas possam resolver suas
pendências sem a necessidade de
comparecer aos postos. No portal,
aplicativo Poupatempo Digital e
totens são mais de 90 serviços
disponíveis, com a mesma qualidade
e segurança do presencial”. Pelos
canais digitais também é possível
agendar data e horário para os casos
em que é necessário ir até uma unidade
para ser atendido.  Nos últimos seis
meses, os totens do Poupatempo
emitiram mais de 18 mil Atestados de
Antecedentes Criminais, 15,5 mil
consultas de pontuação e de débitos
ou restrições de veículos, 8 mil
serviços de CNH, além de 2,7 mil
solicitações de segunda via de RG.

 Os totens estão disponíveis em
estações do metrô e da CPTM,
shoppings centers, supermercados, e
unidades do Descomplica SP, por
exemplo, durante todo o horário de
funcionamento dos estabelecimentos.
Para informações sobre os endereços,
basta acessar o portal
www.poupatempo.sp.gov.br e clicar
na opção Locais de Atendimento.

 Programa Poupatempo   - O
Poupatempo é um programa do
Governo do Estado, executado pela
Prodesp. Mais digital, moderno e ágil,
o Poupatempo, programa mais bem
avaliado do Governo de São Paulo,
ampliou a quantidade de serviços
online, oferecendo um vasto leque
para que os cidadãos possam concluir
seus atendimentos de maneira
autônoma, com mais rapidez e
praticidade.

Totens de
autoatendimento

permitem solicitação
de RG sem ir ao

Poupatempo



Povo está de saco cheio com gestor e autoridades que não resolvem nada!
Brasilândia pede linha de ônibus e saída de acesso em Rodoanel.

 1º)  Moradores na região so-
licitam a abertura imediata de
uma saída de acesso do Rodoanel
Mário Covas para a Av. Inajar de
Souza no Jardim dos Francos,
saída exclusiva para veículos de
passeio.

2º)  Implantação de uma linha
de ônibus Brasilândia/
Cachoeirinha, com Itinerário já
indicado pela comunidade, sen-
do o pedido com abaixo assinado
da Associação dos Moradores da
Região. 3º).   Outra solicitação é
a extensão da Linha 209P-1 Ter-
minal Cachoeirinha/Pinheiros
até o final da Av. Inajar de Souza
com a Av. Arquiteto Roberto
Aflalo, um aumento no itinerário
de mais 3 km na mesma avenida,
para atender melhor a demanda
que, segundo moradores foi ex-
cluída na implantação da linha. No
final da Av. Inajar de Souza tem
o Conjunto Habitacional Sítio
dos Francos, Escolas e a Fábrica
de Cultura Brasilândia, além do
Jardim dos Francos e Recanto
que a linha poderia estar aten-
dendo sem sair da mesma aveni-
da. Por: Alex dos Santos

Na administração Fernando
Haddad, em junho de 2015, a Se-
cretaria Municipal de Cultura
mandou uma das melhores atra-
ções da Virada Cultural para a
Brasilândia, atendendo assim o

Secretaria da Cultura atendeu
bem a Brasilândia em 2015

povo dos bairros de fundão que
mais sofre com a falta de opção
de lazer e entretenimento.    Quem
indicou o local para o evento de
grande porte,  foi este colunista
(Henrique Deloste) através do

ex-supervisor de Cultura Luiz
Tadeu Eugênio, que na época era
da Subprefeitura Freguesia/Bra-
silândia  O Show com grande in-
fraestrutura de palco foi realiza-
do no final da Av. Inajar de Souza
com a Av. General Penha Brasil,
valorizando artistas da região que
se apresentaram no mesmo palco
com presença do cantor Belo e
Raça Negra. Depois que mudou
o governo, houve diversas soli-
citações e a Secretaria Municipal
de Cultura não atendeu mais a co-
munidade e justamente por esses
e outros motivos é que precisa
ter mudanças na administração
para que a população, principal-
mente na periferia, seja atendida.

Por: Alex dos Santos
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    Moradores do Jardim Le-
onor solicitam a Prefeitura Mu-
nicipal de Mongaguá que tomem
providências para que seja
colocado um Ponto de Ônibus
com Abrigo e assento na Rua
Leda com a Senador Feijó, quem
mais sofre com a falta dessas mel-
horias são os idosos que depen-
dem do transporte público e fi-
cam até uma hora tomando sol
ou chuva na cabeça à espera da
condução em locais sem nem uma
condição. A Prefeitura de Mon-
gaguá precisa cuidar melhor do
Jardim Leonor, bairro que falta

No Jardim Leonor em Mongaguá os moradores
sofrem com a falta de Ponto de Ônibus com Abrigo

muitas melhorias nas vias públi-
cas. O Jornal Norte Vivo vem re-
cebendo várias reclamações de
moradores sobre a falta de ben-

feitorias no bairro e vamos acom-
panhar bem como agendar uma
pauta com os colegas da TV para
fazer um fala povo no bairro.

 A Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saú-
de) para o Jardim Elisa Maria é uma reivindicação bem
antiga, que como Liderança da região não só acompanha-
mos como também ajudamos cobrar na Administração do
prefeito Gilberto Kassab, quando construíram uma AMA
em vez  de UBS.   Em Fevereiro essa AMA foi consumida
pelo fogo e agora a Secretaria Municipal de Saúde vai
construir no local a UBS que a Comunidade de fato vinha
reivindicando e uma UPA, o que vai atender melhor ainda
à população da região.

NOTA DA REDAÇÃO: Sabe aquelas Lideranças que
desde o início, antes mesmo da gestão Kassab, vinha
batalhando,cobrando ação do Governo? Então esses pre-
cisam ser reconhecidos e não alguns que estão caindo de
paraquedas e deixando quem faz parte da história de fora.

Jardim Elisa Maria terá UPA e UBS para atender
os Moradores da Região, reivindicação é antiga

SOBRE FUNK: Nos bairros mais de fundão da Brasilândia precisamos realizar mais eventos abertos.
Shows bem organizados com Artistas, Infraestrutura de Palco e uma Programação bem variada e
também destinada ao Público Jovem. Na Programação é possível colocar Funk sim, basta selecionar
colocando música sem apologia ou palavrões e nos equipamentos intensificar a Programação com
atrações de interesse dos Jovens e da Comunidade. Muitas coisas precisam mudar para melhorar e a
Secretaria Municipal de Cultura tem de participar, ouvir as Lideranças e Comunidade.

AGRADECIMENTO: A Diretoria do Conseg Vila Amalia está agradecendo a Sabesp pelo excelente
serviço de Limpeza feita no Posto Policial do Largo do Japonês que ficou inundado devido a um
vazamento ocorrido em uma rede coletora de Esgoto.  Além da Sabesp, a Subprefeitura Casa Verde
também deixou a Praça nos trinques e para finalizar a representante do Conseg Lourdes de Freitas
agradece à Subprefeitura Casa Verde pelas providências tomadas sobre uma carcaça de carro colocada
de propósito junto ao final de Ônibus na Rua Santa Bárbara do Oeste. Bom serviço do fiscal Riva,
motorista Gilmar e Lucas.

BRONCA/POLÍTICO RUIM: A Falta de consideração e respeito de alguns parlamentares para com
Lideranças muitas vezes só deixa a desejar,  acham que Líder Comunitário/Lideranças é tudo igual, não
vou citar nome, mas na região tem um que infelizmente foi reeleito e só faz média com a Comunidade de
baixa renda quando precisa de votos, trata com descaso depois que ganha, não honrra e não valoriza
Lideranças. Me refiro à Liderança de verdade que tem trabalho e dá votos junto à Comunidade.
Político ruim e falso tem essa atitude que ninguém merece.(Alex dos Santos)

FREGUESIA DO Ó:  Para quem ainda não sabe, o Pronto Socorro 21 de Junho mais conhecido
como PS da Freguesia do Ó, na Av.João Paulo, será reformado e depois transformado em uma UPA 3.
Que bom, isso significa melhorias na saúde.

CET  DIFICULTA: Os moradores estão solicitando sinalização aérea e principalmente uma faixa de
pedestres na altura do nº 126 em frente ao nº 14B da Rua Laudelino Antônio de Brito no Jardim dos
Francos, na Brasilândia. O problema é que para não ter muito trabalho, ficam indeferindo as reivindicações
sem verificar melhor e dialogar com lideranças/comunidade. Tem certas coisas que o povo se une e faz do
jeito dele, porque não é atendido  pelo órgão público competente. Mais Informações Tel. (11) 997278502

Rapidinhas
Henrique Deloste

Governo de SP divulga edital de concessão das Linhas 8-Diamante
 e 9-Esmeralda da CPTM com valor estimado de R$ 3 bilhões

A Secretaria de Transportes
Metropolitanos publicou   terça-
feira (1º) o edital de concessão das
Linhas 8–Diamante e 9–Esmeralda
da CPTM para a iniciativa privada.
A expectativa é arrecadar mais de
R$ 3 bilhões com a concessão das
duas linhas, segundo o Governo
de São Paulo.

 De acordo com o documento,
podem participar da licitação em-
presas brasileiras, estrangeiras e
consórcios.

O vencedor deverá apresentar
uma certidão que comprove sua
capacidade técnica. Na Linha 8–
Diamante, a empresa vencedora
administrará 41,6 km e 22 estações:
Júlio Prestes; Palmeiras-Barra Fun-
da; Lapa; Domingos de Moraes;
Imperatriz Leopoldina; Presidente
Altino; Osasco; Comandante Sam-

paio; Quitaúna; General Miguel
Costa; Carapicuíba; Santa Terez-
inha; Antônio João; Barueri;
Jardim Belval; Jardim Silveira;
Jandira; Sagrado Coração; En-
genheiro Cardoso; Itapevi; San-
ta Rita e Amador Bueno, um pá-
tio de manutenção e estaciona-
mento de trens (Pátio Presidente
Altino) e a futura estação Am-
buitá, a ser reconstruída pela
empresa vencedora.  Já na Lin-
ha 9–Esmeralda, são 32,5 km e
18 estações: Osasco; Presidente
Altino; Ceasa; Villa-Lobos-Jag-
uaré; Cidade Universitária; Pin-
heiros; Hebraica-Rebouças; Ci-
dade Jardim; Vila Olímpia; Berri-
ni; Morumbi; Granja Julieta;
Santo Amaro; Socorro; Juru-
batuba; Autódromo; Primavera-
Interlagos; Grajaú.

Linha em expansão - A Linha
9-Esmeralda tem três estações em
construção. Segundo a CPTM,
serão mais 4,5 km de vias e duas
novas estações: Mendes-Vila
Natal, com previsão de conclusão
de obras em 2021; e Varginha, que
deve ser entregue em 2022.

 As obras foram retomadas em
janeiro de 2020. O investimento
previsto é de R$ 945 milhões, sen-
do R$ 500 milhões do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) e R$ 445 milhões de con-
trapartida do governo estadual.

 Já a Estação João Dias, entre
as estações Santo Amaro e Granja
Julieta, está sendo construída pela
iniciativa privada com investimen-
to de R$ 60 milhões. A previsão
de conclusão das obras é no seg-
undo semestre de 2021.

Carol Vianna
Transporte

O INSS prorroga até o o final
deste ano o prazo de suspensão
da prova de vida para aposenta-
dos e pensionistas. Com isso,
quem não fez o procedimento en-
tre março e dezembro deste ano
não terá o benefício bloqueado até
o fim de janeiro. O INSS decidiu
suspender a prova de vida para
evitar que os idosos precisem se
deslocar até o local da prova de
vida, por serem considerados do
grupo de risco para a covid-19.

INSS suspende prova de
vida até o fim do ano

Hugo Pereira
Ecomomia



Cassius Clay
Geral

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Bombeiros Comunitários do Imirim em Ação

A BMJV - Associação
Bombeiro Mirim Juvenil Vol-
untário em parceria com a
GBC - Grupo Bombeiro Ca-
etano realizam Hasteamento
das bandeiras nacional, estad-
ual, municipal e canto do
Hino nacional Brasileiro toda
segunda-feira às 7h30 na
Praça Padre Constanzo Dal-
bésio altura do Nº 1400 da Av.
Imirim, realizamos palestra
de primeiros socorros desob-
strução das vias aéreas em
bebê, criança, adulto e rean-
imação cardíaca. Às 8h30
café com 10 empresários
onde cada um terá 2 minutos
para apresentar seu currícu-
lo e a sua empresa para ger-
ação de emprego e renda na
região. Das 9h30 às 12h ca-
pacitação de futuros instru-
tores, monitores e voluntári-
os. E das 13h às 18h palestras
de primeiros socorros, pre-
venção de acidentes, briga-
da de incêndio e plano de
abandono. Unidos somos
fortes sempre com Deus
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Natal: ônibus iluminados
começam a circular na capital

Os tradicionais ônibus iluminados e decorados
com temas natalinos começam a circular pelas ruas
da cidade a partir desta terça-feira (01/12) com seis
veículos na Zona Norte, oito na Zona Sul, sete na
Leste e três na Zona Oeste. A iniciativa é uma
parceria da Prefeitura de São Paulo, por meio da
SPTrans com as empresas operadoras do sistema
municipal de transporte público e terá cerca de 90
coletivos com luzes e decoração natalina até o dia
31 de dezembro. Além disso  em alguns ônibus os
motoristas estarão vestidos de Papai Noel.   Os
veículos com decorações natalinas circularão todos
os dias da semana em linhas regulares, com
pagamento da tarifa normal de R$ 4,40. Todos os
veículos ficarão decorados até 31 de dezembro,
levando para a população o espírito festivo do Natal
e do Ano Novo. A iniciativa é realizado há oito
anos.  Neste ano, por conta da pandemia visando
evitar aglomerações, não haverá os tradicionais
passeios com a carreata de coletivos que partiam
de diversos pontos da cidade.

  Decoração que precisa de energia
elétrica requer cuidados. Dados da Abra-
copel (Associação Brasileira de Conscien-
tização para os Perigos da Eletricidade),
revelam que o número de acidentes em deco-
rrência de choques e incêndios de origem
elétrica chegou a 1.662 em 2019 - gerando
821 mortes.“Provocam incêndios e choques
elétricos luzinhas com fios desencapados,
pisca-pisca perto de paredes, cortinas e mo-
biliários, plugues antigos e decorações fora
dos padrões de segurança. O alerta é de
Emerson Baroni, da TÜV Rheinland, empre-
sa especialista neste tipo de serviço. “O
meio de escapar deste tipo de problema nas
festas de final de ano, é se as decorações
de Natal e tomadas em casa atendem aos
requesitos técnicos de segurança adotados
no Brasil, através do Inmetro, que é garan-
tia de que o fabricante seque o padrão de
qualidade necessário.

Decoração de Festas de Final de ano
requer cuidados com rede elétrica“

Inaugurado Ecoponto na região da Casa Verde

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quarta-
feira (02) o mais novo Ecoponto da região de Casa
Verde/Cachoeirinha, que funciona como um ponto
de entrega voluntária de pequenos volumes de
entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, poda de
árvores etc.) e resíduos recicláveis.

 Nos Ecopontos, o munícipe poderá dispor o
material gratuitamente em caçambas, que são
separadas pelo tipo de resíduo.  O Ecoponto está
localizado na Rua Sa~o Leandro, altura do nº 13,
Distrito Limão.   Na segunda-feira (30), a equipe do
Limpa SP realizou uma ação de conscientização dos
carroceiros, para que visitem e descartem no novo
Ecoponto.

 Para o incentivar o aumento no número de
cadastros e o combate ao descarte irregular de lixo e
entulhos na Avenida Inajar de Souza, a empresa está
divulgando um sorteio de uma cesta ba´sica entre os
carroceiros que se tornarem colaboradores.

  CET altera circulação da Rua Nestor de Holanda, na Vila Maria
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de

Engenharia de Tráfego (CET), vai implantar mão única de direção
na Rua Nestor de Holanda, no sentido da Rua Armando
Rodrigues para a Rua Francisco Leopoldo e Silva, na Vila Maria,
Zona Norte da cidade, a partir de sábado (05/12). A medida tem
como objetivo melhorar as condições de segurança de pedestres
e de fluidez no trânsito local.  Alternativa  - Os veículos poderão
seguir pelas ruas Francisco Leopoldo e Silva, Carlos José
Michelon e Armando Rodrigues;  A Engenharia de Campo da
CET vai monitorar e orientar o tráfego na região, com o objetivo
de garantir boas condições de trânsito e preservar a segurança
de pedestres e motoristas.

 Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações,
remoções e sugestões, ligue, acesse o site ou baixe o aplicativo
SP156. O atendimento é 24 horas por dia.  Recomendações  -
Respeite a sinalização; - Não estacione em locais sinalizados
com cones e/ou cavaletes; - Ao avistar a canalização de
orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior
segurança.
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 A beleza esnobe da

modelo Sereia

Miny Cabral já diz

tudo sobre o sig-

nificado do seu

nome. Aos 24 anos

de idade, 1,65 de

altura, olhos claros

e cabelos castan-

hos, Sereia, além

de modelo, é atriz,

bailarina e bela

como as ondas do

mar que já garantiu

o título de Musa

Eco Sustentabil-

idade.  Sereia Miny

é mais uma das

beldades assessora-

da pela experiente

Maria de Mello e

foto de Adriano

Fernandez. Acom-

panhe ela Insta-

gram:

@sereia.cabra.

Hein e por quê?

Hum!!
A beldade Sereia Miny

Dia Nacional do Samba e Grêmio
Recreativo Cultural do Imirim Brás Pereira
Banda Show têm algo comum. Neste dia, 2
de dezembro, há 31 anos o bairro do Imirim
ganhava essa simpática banda, alegrando
multidões neste proneto maravilhoso que é
o inesquyecível carnaval de rua.
Comemorem!“Hein e por quê?

31 anos de
alegria e folia

 Nesta foto esta a Cibele Silva e o Diretor da Casa de Cultura da Freguesia do Ó
Luís Carneiro gente finíssima que merece destaque pelo excelente trabalho
desenvolvido na Administração da Casa de Cultura da Freguesia do Ó/Salvador
Ligabue.    Temos que tirar o chapéu para o Prof. Luis Carneiro que entende de cultura,
manda bem na discussão sobre o assunto e tem boas ideias inclusive para levar
entretenimento aberto para a Comunidade.    Luis e Cibele além do trabalho na Casa de
Cultura vem também cuidando bem do Jardim existente no entorno e a novidade é que
vem ai o Ecobloco diferente para fazer a diferença no Carnaval. (Henrique Deloste)

FREGUESIA DO Ó/DESTAQUE NA CULTURA

Mayara Silene -Rainha, Brás Pereira  e
 Vanessa Camargo - 1a. Princesa

Mayara Silene


