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recheado ao molho bisque.
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zona norte

Descubra quais são os representantes que defendem a 
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EDITORIAL

Há várias razões para 
acreditarmos em boas notícias 
para o setor de eventos e para 

a zona norte de São Paulo em 2017.

As projeções dos economistas é que a 
inflação irá diminuir e a taxa de juros 
também, e isso, de modo geral, beneficia 
a retomada do mercado. 

As medidas que estão sendo propostas 
pelo Governo para controle dos 
gastos públicos demonstram maior 
seriedade, fato que tem relação direta 
com a confiança para uma retomada do 
investimento. 

Um dos primeiros setores na retomada 
do investimento, é o setor de eventos, 
com exposição de novos produtos, 
novas tecnologias, palestras e 
workshops sobre novas oportunidades, 
treinamentos de vendas de produtos 

e serviços, enfim, eventos de todas as 
modalidades.

São Paulo, por sua pujança e pela 
sua infraestrutura, é a cidade com a 
melhor condição de abrigar turismo de 
negócios e a zona norte de São Paulo é 
a região com a melhor estrutura para 
isso, em todos os sentidos.

Além de seus pavilhões de grande 
porte como o Expo Center Norte e o 
Parque Anhembi, a zona norte de São 
Paulo abriga outros centros como o 
Pro Magno, e o Espaço Immensità, 
considerado pelos seus usuários como 
o mais moderno e completo espaço para 
eventos do país. 

Além disso, a região possui grandes 
avenidas e vias de acesso aos principais 
pontos da cidade a às principais 
rodovias do estado, o maior terminal 

de ônibus localizado no Metrô 
Tietê, farto sistema de transporte 
público abastecido por estações 
de metrô, linhas de ônibus e vans, 
diversos estabelecimentos hoteleiros, 
restaurantes, shopping centers, 
aeroporto Campo de Marte com seu 
terminal de helicópteros e taxi aéreos, 
Sambódromo e outros atrativos, ou 
seja, uma região completa comparada 
com qualquer outra da cidade.

Por estes motivos, temos boas razões 
para acreditarmos em boas notícias 
para 2017, e desejamos que o setor de 
eventos ajude a impulsionar a economia 
aproveitando sua força e sua energia.
 
A Immensita em Revista oferece artigos, 
matérias e dicas sobre eventos e 
novidades sobre o que acontece na zona 
norte. 
Boa leitura. ■

Bom 2017 
para toDos nós

Por Claudio Moyses

“Uma grande parceria entre o melhor espaço de 
eventos e umas das maiores empresas locadoras
de equipamentos audiovisuais de São Paulo”

Rua Dr. Barros Cruz, 53 - Vila Mariana-SP | Tel.: (11) 5084-4236
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A parceria com o Espaço de 

Eventos Immensità veio para 

agregar valores ao mercado 

para  os dois estabelecimentos 

e assim, prestar um serviço 

de melhor qualidade aos 

seus clientes.

Nossos Serviços

• Administração e Locação

• Projetos

Áreas de Atuação

• Condomínios

• Hotéis

• Centros de Exposições

• Centros Comerciais

• Shoppings

 Enquanto 
cuidamos 

do seu carro 
o Immensità 

cuida do seu 
evento.

Há 43 anos no mercado, o Sistema Patropi de 

Estacionamentos foi um dos pioneiros na área de 

estacionamento e hoje a rede é composta por 126 

unidades, sendo elas 39 franqueadas e 87 do sistema. 

w w w. p at ro p i . co m . b r

11 - Capa - Defensores da zona norte
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TENDÊNCIAS EM EVENTOS

são pauLo, 
DestIno Certo
para seu eVento.

Por Toni Sando de Oliveira, 
Presidente Executivo do São Paulo 

Convention & Visitors Bureau

www.immensita.com.br

Av. Luiz Dumont Villares, 392
Junto ao Complexo Hoteleiro 

Mercure / Adagio Nortel
Ligue (11) 5070-9000

Moderno.
Elegante.

Diferenciado.
O Espaço Immensità já é referência de qualidade e 

suntuosidade na cidade de São Paulo, um privilégio para a 

Zona Norte. Integrado a um complexo hoteleiro de bandeira 

internacional, oferece segurança aos participantes com 

estacionamento coberto e no próprio local. Conta com um 

serviço de bu�et certi�cado por empresa internacional de 

auditoria especializada em alimentos & bebidas, o que 

acrescenta valor a quaisquer eventos festivos, como 

casamentos, aniversários, bodas, entre muitos outros. 

Inclua requinte, charme e suntuosidade 

ao seu momento único! 

Espaço Immensità, diferenciado 

para eventos diferenciados.

Tudo para 
o seu evento!

O que define que um evento 
foi realizado com sucesso? A 
pergunta é capciosa, ainda 

mais em tempos de desafios, cujo o 
setor passa a urgir mais pela qualidade 
do que pela quantidade. Hoje, não é o 
número de visitantes que sinaliza a plena 
realização dos objetivos de um encontro. 
Em viagens corporativas, as empresas 
estão pensando duas vezes e refazendo 
o planejamento na hora de selecionar a 
equipe que irá participar de uma feira 
ou congresso. Essa já é uma tendência 
que deve se consolidar ainda mais 
nos próximos anos, nos quais eventos 
recebem menos público, em um menor 
espaço e, por vezes, em menos dias.

Por isso, um destino de evento precisa 
oferecer mais que o básico como atrativo, 
indo para além da estrutura de centros de 
convenções, hospedagem, transporte e 
alimentação. A viagem de cada visitante 
precisa valer a pena, seja no tempo gasto 
no evento, seja fora dele. O executivo que 
viaja a negócios procura praticidade e 
objetividade, buscando por tomadores de 
decisões, filiais ou matrizes de empresas 
clientes ou vendedoras (mesmo que em 
nível potencial).

Com o maior aeroporto do País, a 
cidade mais influente da América 
Latina está em 1º lugar no ranking das 
cidades mais inteligentes e conectadas 
do Brasil, contando com a presença de 

31 dos 50 maiores bancos privados do 
mundo. No 13º lugar, São Paulo é a única 
representante brasileira no ranking 
das cidades mundiais que terão maior 
crescimento do PIB até 2030.

As maiores empresas, nacionais e 
internacionais, estão presentes em São 
Paulo. A metrópole respira negócios. 
Cerca de 70% dos visitantes são 
motivados por negócios e eventos. Das 
principais grandes feiras do Brasil, 415 
feiras ocorrem no estado de São Paulo e 
392 na cidade de São Paulo.

Como forma de incentivo e de tornar 
plena a experiência de quem vem a São 
Paulo, o destino apresenta todos os 
argumentos para quem deseja aplicar o 
conceito do bleisure, no qual se mistura 
negócios e lazer. Cidade moderna e 
conectada, tem gastronomia do mundo 
inteiro, a 4ª melhor vida noturna do 
planeta, 5 dos 10 melhores museus 
brasileiros, ruas de comércio, seja 
popular ou de luxo, Shopping Centers, 
a Sala São Paulo, que é uma das 10 
melhores salas de concerto do mundo, o 
Parque do Ibirapuera, bairros boêmios, 
tours com temáticas que variam da água 
para o vinho, do grafite à arquitetura.

Dividido por regiões, São Paulo tem 
Centros de Convenções, Exposições 
e Espaços para Eventos para todas 

as necessidades: Destino Paulista & 
Jardins: Centro de Convenções Frei 
Caneca, Centro Fecomercio de Eventos, 
Centro de Convenções Rebouças, 
Centro de Eventos São Luis e Club 
Homs; Destino Berrini: WTC Events 
Center, Transamerica Expo Center e 
São Paulo Center; Destino Ibirapuera 
& Moema: São Paulo Expo e Milenium 
Centro de Convenções; Destino Itaim 
& Faria Lima: Rooftop 5 & Centro de 
Convenções; Destino Centro & Zona 
Norte: Anhembi, Expo Center Norte, 
APCD e Centro de Eventos PRO 
MAGNO. Além dos hotéis e seus espaços 
de eventos e outros espaços disponíveis 
no site www.visitesaopaulo.com.

Todos esses números, destaques e 
premiações da cidade se encontram em 
www.visitesaopaulo.com/monitoras. 
São informações que comprovam que, 
mesmo São Paulo se desenvolvendo 
paralelamente como destino de lazer, 
haja vista o aumento gradativo da taxa 
de ocupação nos hotéis aos finais de 
semana, a cidade tem se consolidado 
com sua alma e core business como um 
destino nato para eventos.

Quando pensar em um destino para 
realizar seu evento, escolha São Paulo. 
Sucesso garantido de público e de bons 
negócios! ■
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DICAS DO CHEF

saInt peter 
reCheaDo ao 
moLho BIsQue

O Chef Aldo Teixeira é 
responsável pelos alimentos e 
bebidas do Espaço Immensità.

www.chefaldo.com.br
chefaldo@chefaldo.com.br

San Pietro, Saint 
Peter, Saint Pierre ou 

Tilápia vermelha?
Conhecido por diferentes nomes, um dos 
peixes mais populares do mundo, tem 
como uma de suas primeiras referências, 
a Bíblia.  A passagem conta que Pedro em 
uma visita a cidade de Cafarnaum, nos 
mares da Galiléia, em Israel, perguntou se 
Jesus pagaria o imposto do templo. O filho 
de Deus explicou que, como tal, não tinha 
a obrigação de pagar a tarifação, mas, para 
evitar escandalizar os cobradores, pediu a 
Pedro que fosse até o mar, lançasse um 
anzol e pegasse o primeiro peixe que 
fisgasse e, com a moeda encontrada em 
sua boca, pagasse o imposto.

Que tipo de peixe Pedro pescou? O 
próprio. San Pietro, Saint Pierre, que no 
Brasil ficou conhecido também como 
Tilápia.  A origem, no entanto, do peixe 
é ainda mais remota. 5000 AC no Egito. 
Oreochromis Niloticus (Tilápia) foi 
descrita por escribas, nesse período, como 
símbolo de esperança, reencarnação e 
considerada sagrada. Há indícios de 
que uma linhagem de Tilápia-do-Nilo 
foi ofertada ao imperador Hiroito, no 
Japão, na década de 40, que os manteve 
em viveiros no Palácio de Chitral. Há 
relatos de criação também no Congo e no 
Quênia, nessa época. 

A Tilápia é uma das primeiras espécies de 
peixe que o homem produz em cativeiro. 
Ele se transformou em importante fonte 
alimentar e é fácil de manter em aquário, 
porque se  reproduz com facilidade. A 
diminuição dos estoques naturais de 
pescados nos mares e lagos de todo o 
mundo, transformaram a piscicultura 
na alternativa para suprir a crescente 
demanda mundial por estes produtos. 

De sabor leve, apresenta vários benefícios 
para a saúde, incluindo baixas calorias, a 
Tilápia ainda traz benefícios nutricionais 
como proteína, Omega-3, ácidos gordos, 
selênio, fósforo, potássio, vitamina B12, 
niacina, vitamina B6 e ácido pantotênico. 
Possui também alto teor de proteína, 
correspondendo a 15% da necessidade 
diária de uma pessoa. As proteínas são 
necessárias para o desenvolvimento 
muscular, reparação celular e atividade 
metabólica apropriada. O consumo 
de proteína também reduz o risco de 
doenças crônicas, equilibra triglicérios, 
prevene artrite, sinais de envelhecimento 
e fortalece o sistema imunológico. 

Ingredientes (2 porções)

- 2 filés de Saint Peter de 120g cada
- 2 camarões grandes
- 10ml de azeite de manjericão
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Folha de alho porro

Modo de preparo:
Retire a pele do Saint Peter começando pelo 
rabo e reserve.
Cozinhe o camarão com a casca, deixando-o 
semi cozido. Retire a casca do camarão, 
deixando a parte do rabo.
Tempere o peixe e o camarão com sal e 
pimenta do reino.
Enrole o peixe em forma de rocambole com 
o camarão no meio. Comece pelo rabo do 
peixe e deixe o rabo do camarão para fora.  
Pegue a pele do peixe e enrole em volta do 
rocambole, cuidado para ela não passar uma 
sobre a outra. Passe azeite de manjericão 
envolta da pele. Coloque papel alumínio na 
ponta do rabo do camarão para proteger e 
leve ao forno 200°C por 15 minutos.

Acompanhamento
Risoto de Aspargos verdes frescos.
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DEFENSORES DA ZONA NORTEPOR DENTRO DA REGIÃO

Defensores Da 
zona norte

aLmoço no 
CLuBe esperIa 
reúne LIDeranças A Immensita em Revista recebeu indicação de nomes de mais algumas personalidades que atuam à favor 

da região, e divulga nesta edição mais alguns defensores da Zona Norte.

Prezado leitor, continue enviando sua sugestão de nomes de personalidades que são reconhecidamente 
defensores da região para que possamos divulgá-los nesta sessão. 

Os dados podem ser enviados para o e-mail revista@moriadm.com.br.

Vamos continuar prestigiando quem defende a zona norte de São Paulo.

Divulgação

O Presidente do Clube Esperia, 
Dr. Osmar Monteiro, e o Vice-
Presidente Social, Sr. José 

Antonio Castor, realizaram almoço 
na terça-feira (01/11) com lideranças, 
no intuito de discutir assuntos de 
interesse da Zona Norte. 

Os principais temas debatidos foram: 
a utilização de áreas públicas, a 
revitalização de clubes e parques 
da região, a realização de  eventos 
esportivos  de médio e grande  porte, 
como por .Arco e Flecha , Judo, Karate, 
tênis, Basquete e as  Paraolimpíadas e o 
incentivo ao esporte.

Participaram do almoço o diretor 
superintendente da ACSP-Distrital 
Norte, George Abraham Ayoub, o 
deputado federal, major Olímpio 
Gomes, os deputados estaduais cel. 
Alvaro Camilo e cel. Paulo Telhada, 
vereador capitão Conte Lopes e 
diretores do Clube Esperia. ■

Divulgação
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DEFENSORES DA ZONA NORTE

entreVIsta Com a
DeLegaDa rose

Immensità em Revista: A senhora 
ficou muito conhecida como a 
Delegada Rose. Poderia contar um 
pouco de sua carreira profissional?
Delegada Rose: Comecei minha 
carreira profissional como escrivã 
de polícia. Ao concluir meu curso 
de Direito, prestei concurso e me 
tornei Delegada de Polícia, tendo 
atuado no 13° Distrito Policial, que 
fica na zona norte. Naquela ocasião, 
a profissão de delegado era ocupada 
predominantemente por homens, tanto 
é que eu fui a terceira delegada mulher 
do Estado de São Paulo. No ano de 
1985, quando o Governador era Franco 
Montoro e o Secretário de Segurança 
Pública era Michel Temer, o governo 
decidiu pela criação da primeira 
delegacia específica para a mulher, com 
a finalidade de dar maior visibilidade 
e melhor atendimento as mulheres 
vítimas de violência física e sexual. Fui 
convidada para ser a delegada titular 
da 1ª.Delegacia da Mulher onde passei 

a ser conhecida. Eu gostava muito do 
que fazia, tanto é que fiquei cinco anos 
atendendo diretamente as mulheres nas 
ocorrências da delegacia, até que tive 
que ocupar uma outra função, que era 
a de coordenar as outras delegacias da 
mulher, o que me fez perder um pouco 
o contato com o público e trabalhar 
mais internamente. Como eu adorava o 
contato com o público e, percebia que 
as nossas Leis eram injustas para com as 
mulheres e, quem fazia as Leis eram os 
Deputados, candidatei-me à Deputada 
Estadual, tendo sido eleita e reeleita por 
quatro mandatos.

I.R.: A senhora começou sua carreira 
na zona norte, se tornou delegada de 
polícia atuando na zona norte antes 
de assumir a delegacia da mulher. O 
que a zona norte representa para a 
senhora?
Delegada Rose: Nasci, cresci, morei e 
ainda moro na zona norte e considero 
esta região como uma grande família. 

A Immensità em Revista teve a oportunidade de entrevistar a Dra. Rosmary Corrêa, atual Presidente do 
Conselho Estadual da Condição Feminina, conhecida carinhosamente como Delegada Rose, que 
integra esta seção “Defensores da Zona Norte”.

“Para mudarmos 
nossa cidade, é 
preciso mudar 

antes nossa rua, 
nosso bairro, nossa 

região.”

{ {

Não se trata de ser bairrista, mas de 
ter orgulho de pertencer a este local. 
Na zona norte, que tem o ar mais puro 
de São Paulo, as pessoas se encontram 
e se conhecem, conhecendo, hoje os 
filhos dos seus amigos. Mesmo com o 
crescimento, a zona norte ainda é uma 
grande comunidade onde as pessoas se 
reconhecem. Iniciei minha carreira na 
polícia na zona norte e trabalhei como 
delegada no 13° DP, onde aprendi ainda 
mais sobre esta região. Para mim, a zona 
norte representa um lugar que guarda 
tradições, bons valores de família, bons 
costumes e tive privilégio de ter minha 
formação nesta região.

I.R.: A senhora já pensou em se mudar 
da zona norte?
Delegada Rose: Em uma ocasião, meu 
marido e eu compramos um apartamento 
em construção na Vila Clementino, 
na zona sul, e pretendíamos, depois 
da entrega das chaves, nos mudarmos 
para lá. Acompanhamos a construção, 
promovemos algumas modificações 
no apartamento. Importante dizer 
que, o morador da zona norte quando 
atravessa a ponte, sente-se em casa e esse 
era o nosso sentimento ao regressarmos 
das visitas atravessávamos a ponte em 
direção à zona norte, sentíamos que 
estávamos voltando para casa. Quando 
o apartamento ficou pronto, nós não 
conseguimos mudar, e decidimos 
colocá-lo a venda. Compramos outro 
apartamento, mas desta vez, na 
zona norte. Gostamos daqui e nos 
preocupamos com esta região.

I.R.: A senhora participa de alguma 
entidade a favor da zona norte?
Delegada Rose: Sempre que posso me 
voluntario à trabalhar pela zona norte 
pois acredito que ser cidadã é participar, 
trabalhar a favor de sua comunidade, do 
local onde se vive. Para mudarmos nossa 
cidade, é preciso mudar antes nossa 
rua, nosso bairro, nossa região. Se cada 
cidadão se preocupar com a rua em que 

vive, com o bairro onde vive, esta cidade 
se transforma em curto espaço de tempo. 
Trabalhei muito tempo nas Delegacias 
de Polícia da zona norte, primeiramente 
como Escrivã, depois como Delegada 
no 13° Distrito Policial. É claro que era 
meu trabalho profissional, mas passei 
a conhecer melhor os problemas e 
desafios da região onde, mais tarde, 
pude colaborar como voluntária em 
diversos projetos. Fui eleita Deputada 
Estadual por quatro mandatos 
consecutivos e isso também foi muito 
útil para acumular conhecimentos do 
que eu poderia fazer como voluntária. 
Se nós pararmos para pensar, tudo o 
que passamos e vivenciamos, se torna 
útil para servirmos à nossa comunidade. 
Quando ingressei no Rotary Club de São 
Paulo - Norte, para mim foi algo muito 
gratificante pois Rotary Club é uma 
entidade que agrega voluntários com o 
ideal de servir. Foi para mim uma rica 
oportunidade pois pude colocar meus 
conhecimentos e minha vontade de 
servir para a comunidade desta região 
e continuo com esta atividade até hoje 
e até trouxe meu marido para o Rotary. 
A experiência no comando da Delegacia 
da Mulher, estudando e participando 
das políticas públicas para defesa da 
mulher, foi muito útil. Atualmente 
exerço a Presidência do Conselho 
Estadual da Condição Feminina, que 
é uma instituição que faz a ligação da 
Sociedade com o Estado, nas políticas 
públicas para mulheres. É claro que esta 
atividade não se restringe apenas à uma 
região, mas sou convidada para proferir 
palestras em escolas e entidades da 
zona norte, onde vou com muito prazer 
como voluntária.

I.R.: A Immensità em Revista 
está pensando em aproximar 
entidades existentes na região para 
a mudança do Fórum de Santana 
para as proximidades do Parque 
da Juventude. Qual sua opinião à 
respeito?

Delegada Rose: Acho ótimo. Existem 
muitas entidades que atuam na região 
e se estas entidades estivessem unidas, 
a zona norte seria beneficiada. No caso 
da mudança do Fórum, acredito que 
poderia ser montada uma comissão 
com representantes destas diversas 
entidades pois representaria a união 
de forças para um único objetivo. 
Esta comissão poderia criar um folder 
explicativo dos benefícios desta 
mudança, do modelo que poderia ser 
implantado - uma PPP, por exemplo, a 
ser entregue nas mãos do Governador 
do Estado e do Presidente do Tribunal 
de Justiça. Outros pleitos para a 
zona norte poderiam ser feitos com a 
força da união de entidades e quem se 
beneficiaria é a região como um todo.

I.R.: O que a senhora acha que poderia 
ser feito para que a zona norte 
melhorasse como região?
Delegada Rose: O que percebo é a falta 
de divulgação do que existe de bom 
na região. O Espaço Immensità, por 
exemplo, poderia ser mais divulgado 
pois é um local que tem capacidade 
para abrigar diversos eventos para 
a cidade de São Paulo. As entidades 
existentes na região, todas elas fortes 
individualmente, poderiam atuar com 
mais força se atuassem unidas para 
propósitos comuns. Com a união destas 
forças, fica mais fácil divulgar o que a 
região tem de bom, e também cobrar 
providências do poder público para as 
carências e necessidades da mesma. ■
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DEFENSORES DA ZONA NORTE

entreVIsta Com 
aDVogaDo 
Dr. CLauDIo 
moreIra 
nasCImento

“Servir é uma forma 
de defender essa 

importante região de 
São Paulo...”{ {

Immensità em Revista: Qual sua 
relação com a zona norte de São 
Paulo?
Dr. Claudio Moreira: Sou morador 
da zona norte há 53 anos. Minha 
família se mudou para esta região 
quando eu tinha menos de 5 anos de 
idade. Ainda hoje encontro amigos de 
infância da Vila Maria no Facebook 
e Blog daqueles que estudaram na 
região. É uma coisa particular desta 
região que ainda guarda valores 
conservadores e é comum encontrar 
amigos em restaurantes e outros 
locais públicos. São poucas as regiões 
de São Paulo que ainda guardam esta 
proximidade das pessoas, apesar da 
zona norte ter se expandido muito 
ao longo dos anos. A minha relação 
profissional com a zona norte se dá 
pelo trabalho voluntário que exerço 
como Presidente da OAB-Santana, 
com a interação com os diversos 
advogados da região. Mesmo com 
escritório jurídico no centro, 

mantenho estreita relação com 
advogados e a população da zona 
norte.

I.R.: Como é seu trabalho na 
OAB-Santana?
Dr Claudio Moreira: Estou 
Presidente da OAB-Santana, eleito 
para uma gestão de 3 (três) anos. 
É um trabalho voluntário e exige 
muito de mim e dos demais membros 
voluntários, mas é um propósito que 
assumi e pretendo fazer o melhor que 
posso para esta causa que julgo ser 
muito nobre. Quando me propus a 
servir como Presidente, não busquei 
ganhar projeção ou vantagens pois 
já sou advogado há mais de 33 anos, 
razão pela qual aceitei este desafio 
pelas oportunidades de beneficiar a 
entidade e todos os que se relacionam 
com ela. Como Presidente da OAB-
Santana, meu desafio é fazer com que 
as equipes de membros voluntários 
atuem em suas comissões e diretorias 

A Immensità em Revista teve a oportunidade de entrevistar o advogado Dr. Claudio Moreira 
Nascimento, atual Presidente da OAB-Santana, que integra esta seção “Defensores da Zona 
Norte”.

com o máximo de empenho, para 
que a entidade cumpra sua missão. 
O trabalho voluntário exige muito 
de todos nós. Posso dizer que é uma 
missão para mim pois enquanto 
exerço este trabalho voluntário, deixo 
de atuar profissionalmente em meu 
escritório, mas foi uma escolha que 
fiz conscientemente. Acredito que 
todos os profissionais deveriam servir 
como voluntários em entidades pois 
este é um modo nobre de transformar 
positivamente a nossa sociedade.

I.R.: Quais atividades a OAB-
Santana faz e quais são os efeitos 
para a sociedade local?
Dr Claudio Moreira: A OAB-
Santana exerce diversas atividades 
para benefício de seus associados, 
promovendo cursos e palestras para 
aprimoramento profissional, caixa de 
assistência para advogados, serviços 
de convênios com dentistas, farmácia, 
além de defender os advogados em 
suas atividades profissionais na 
defesa dos mesmos contra violação de 
prerrogativas. Um item importante 
que a OAB está trabalhando é para 
que nas mediações feitas no CEJUSC 
dos Fóruns tenha obrigatoriamente 
advogados para as partes. Isso é 
fundamental para que a mediação 
seja feita com mais justiça. Este é 
um trabalho que traz benefícios 
para a própria população que 
estará assistida por um profissional 
capacitado para orientações 
jurídicas, mesmo em casos de 
mediação. Assim como defende os 
advogados, a OAB-Santana também 
possui dispositivos que permitem a 
instalação de processos disciplinares 
contra advogados, em casos de má 
conduta profissional ou quebra de 
ética ou similar. Isso é benéfico para 
a população que fica mais segura 
em contratar advogados que atuam 
de forma correta. Além disso, a 
OAB-Santana interage muito com 

associações dos bairros da região, 
promovendo orientações jurídicas, 
campanhas de saúde, do agasalho, 
de alimento, entre outras. A OAB-
Santana possui diversas comissões 
tais como meio ambiente, direito dos 
animais, Consegs, e muitas outras 
de interesse da comunidade e esta 
interação com a população é muito 
benéfica para o fortalecimento da 
sociedade. As ações da OAB-Santana 
geram efeitos diretos e benéficos para 
a sociedade.

I.R.: O senhor mencionou a 
importância de o advogado atuar 
de maneira correta. Como o senhor 
definiria um bom advogado?
Dr Claudio Moreira: Acredito ser um 
conjunto de fatores que fazem com que 
um advogado seja um bom profissional. 
Ter um bom conhecimento e preparo 
técnico é essencial para que o cliente 
esteja bem representado legalmente 
em seu pleito. Sem o conhecimento 
técnico, o advogado não conseguirá 
defender adequadamente seu cliente. 
Outro fator essencial é o lado 
humano do exercício da profissão. O 
advogado deve conhecer seu cliente 
para poder ser seu conselheiro. 
Não adianta conhecer muito as leis, 
as normas, os caminhos jurídicos, 
sem conhecer a pessoa, os anseios e 
necessidades do cliente. Sem o lado 
humano, o advogado não consegue 
atingir seu objetivo que é defender 
adequadamente seu cliente. Outro 
fator também essencial é o fator 
ético. Justiça está diretamente ligada 
a ética. Não se trata de ganhar uma 
causa com quaisquer meios, mas atuar 
dentro de preceitos éticos na causa. Só 
assim se faz justiça. Quando unimos o 
conhecimento técnico, o fator humano 
e o ético, aí sim podemos definir o 
que é ser um bom advogado e isso 
vale para todas as demais profissões e 
funções que exercemos em entidades 
e organizações.

I.R.: Qual sua opinião sobre a 
mudança do Fórum de Santana que 
hoje se encontra no bairro do Limão, 
para um novo local, mais próximo 
do Metrô Santana?
Dr Claudio Moreira: Estou 
acompanhando este processo há 
algum tempo e recebo muitos 
comentários por parte de advogados 
e clientes que frequentam o Fórum. 
De fato, o Fórum de Santana está 
localizado em uma região que não 
é a ideal em termos de locomoção, 
transportes e entorno. O Juiz Diretor 
do Fórum, Dr Mauricio Velho recebeu 
a incumbência do Presidente do 
Tribunal de Justiça, para procurar um 
local mais adequado para o Fórum. 
Fiquei sabendo da possibilidade 
de ser no Parque da Juventude ou 
próximo a este, e acredito que, caso se 
concretize, será muito benéfico para a 
população e para o entorno deste novo 
local. O transporte de massa existente 
neste novo local sugerido facilitaria 
muito a locomoção e o conforto dos 
usuários e funcionários deste Fórum. 
A OAB-Santana apoia esta ideia por 
ser um fator que favorece a população, 
os usuários e os próprios funcionários 
do Fórum.

I.R.: Como defensor da zona norte, 
o que o senhor deixa de mensagem 
para a sociedade local?
Dr Claudio Moreira: A população 
local pode contar com a OAB-
Santana, tanto para aconselhamentos 
jurídicos que as inúmeras comissões 
poderão fornecer, quanto para ações 
sociais com as comunidades locais. 
Servir é uma forma de defender esta 
importante região de São Paulo 
e estamos dispostos a continuar 
servindo a população para o benefício 
da sociedade.
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DEFENSORES DA ZONA NORTE

entreVIsta 
Com DeLegaDo 
seCCIonaL 
Dr. faBIano 
genofre

“...a aproximação 
da comunidade 
com a Polícia 
tem auxiliado 

na prevenção de 
crimes...”

{ {
Immensità em Revista: O senhor 
assumiu recentemente o cargo de 
Delegado Seccional para a zona 
norte de São Paulo e a Immensità 
em Revista deseja-lhe sucesso nesta 
nova missão. Qual é a estrutura desta 
Seccional?
Dr. Fabiano Genofre: Agradeço o 
incentivo e procurarei exercer esta 
missão da melhor forma possível. 
Existem 8 (oito) seccionais na cidade 
de São Paulo e a da zona norte é a 4ª. 
Seccional. A 4ª.Seccional é composta 
de 13 (treze) Distritos Policiais além 
de uma Delegacia da Mulher e uma 
Delegacia do Idoso. Esta seccional 
abrange a zona norte da capital e é a 
responsável pelas ações de polícia 
judiciária. A Policia Militar faz o papel 
de polícia ostensiva e a Polícia Civil a 
de polícia investigativa.

I.R.: Quais sãos os desafios que o 
senhor enfrenta no desempenho de 
sua função?

Dr. Fabiano Genofre: Existem os 
desafios da minha função e os desafios 
da Seccional. Como falei, a Polícia 
Militar faz os trabalhos de polícia 
ostensiva e a Polícia Civil os de polícia 
investigativa. Esta inter-relação 
entre as corporações é um desafio 
permanente da Seccional pois envolve 
diferentes profissionais com diferentes 
funções e atribuições, mas que atuam 
no mesmo segmento para a população. 
O desafio da Seccional é manter o bom 
inter-relacionamento com a Polícia 
Militar, além de melhorar os índices 
estabelecidos para a região. Cada 
um dos Distritos Policiais mantém 
desafios similares, ou seja, o bom 
inter-relacionamento com a PM e com 
a comunidade e melhorar os índices 
estabelecidos para sua área geográfica. 
O meu desafio como Delegado 
Seccional é o de manter o bom trabalho 
deixado pelos meus antecessores. Não 
posso admitir que índices que foram 
reduzidos pelos meus antecessores 

A Immensità em Revista teve a oportunidade de entrevistar o Dr. Fabiano Genofre, Delegado Seccional 
da 4ª Seccional da Cidade de São Paulo, que integra esta seção “Defensores da Zona Norte”.

sejam prejudicados. Tenho que 
trabalhar para melhorar ainda mais 
estes índices,  aumentar o número de 
crimes esclarecidos, e isso tudo não é 
feito por mim, mas pelos profissionais 
que trabalham nos Distritos Policiais 
que compõem esta Seccional. Conheço 
os profissionais que trabalham nestes 
Distritos e posso afirmar que são 
muito competentes e possuem todas as 
condições para desempenharem suas 
respectivas funções com sucesso.

I.R.: E como este trabalho pode ser 
melhorado?
Dr. Fabiano Genofre: Estamos 
constantemente estudando formas 
de melhorar este trabalho para 
melhor servir a população. A 
medição da produtividade dos 
profissionais que integram a nossa 
corporação é algo fundamental pois, 
ao conseguirmos medir com mais 
efetividade o desempenho das ações 
destes profissionais, as prisões em 
flagrante, as prisões preventivas, 
os esclarecimentos de crimes, entre 
outras ações, podemos imprimir uma 
evolução nos trabalhos da Policia Civil 
e isso é percebido pela população. É 
um desafio grande, mas, como já falei, 
não podemos retroceder aos bons 
trabalhos iniciados e realizados pelos 
meus antecessores.

I.R.: O senhor acha que a aproximação 
com a comunidade local auxilia os 
trabalhos da Polícia?
Dr. Fabiano Genofre: Com certeza 
e esta é uma meta constante aqui na 
Seccional. É claro que em cada região 
abrangida pela 4ª. Seccional, existem 
diferentes realidades, diferentes classes 
sociais e diferentes necessidades, mas 
a zona norte, como um todo, possui 
uma característica própria que a 
difere das outras zonas da capital. Os 
índices de criminalidade são menores 
do que em outras regiões, a qualidade 
de vida de um modo geral, também é 

melhor comparada à outras regiões, 
e a integração da comunidade com a 
Polícia também é maior. Percebemos 
que a população da zona norte atua 
de forma coletiva e costumam apoiar 
a Polícia. Os profissionais da Polícia 
destes Distritos costumam ser 
moradores da zona norte e permanecem 
durante anos, por opção própria, 
atuando na zona norte e este fato 
auxilia a aproximação da comunidade 
com a Polícia. Podemos afirmar que 
esta aproximação da comunidade 
com a Polícia tem auxiliado tanto 
na prevenção de crimes, quanto no 
esclarecimento dos mesmos.

I.R.: O senhor acha que a Polícia 
poderia se aproximar das diversas 
entidades e associações existentes 
na região da 4ª. Seccional?
Dr. Fabiano Genofre: Sem dúvida. 
A comunidade local é representada 
por diversas entidades como amigos 
de bairros, associação comercial, 
Rotary Clubs, Lyons, OAB, CONSEGs, 
entre outras, e a aproximação e o 
contato estreito destas com a Polícia, 
só traz benefícios para a população 
e reforça toda a região. Quando as 
entidades de unem e se ajudam para 
objetivos comuns, a criminalidade 
pode ser mais facilmente reduzida, 
os estabelecimentos comerciais 
podem melhorar suas performances 
e aumentar a oferta de emprego, o 
desenvolvimento local se acelerar, 
enfim, toda a região pode ser 
beneficiada. Por parte da Polícia, 
estamos abertos à esta aproximação 
com as entidades para beneficiar a 
população.

I.R.: O que levou o senhor a 
escolher esta profissão e o que o faz 
permanecer nela?
Dr. Fabiano Genofre: Ingressei na 
profissão por influência dos meus 
pais. Meu pai foi delegado, minha mãe 
foi investigadora, tive tios e outros 

parentes que também trabalharam 
nesta profissão. Gosto do que faço 
e procuro honrar a confiança que as 
pessoas depositam em quem exerce 
cargo público. Para conseguir exercer 
esta função, além de gostar do que faz, 
é preciso versatilidade. Muito do que 
se aprende na sala de aula, na prática 
é diferente. Cada local onde exercemos 
a profissão tem suas particularidades e 
saber se adaptar a cada realidade é uma 
necessidade para quem quer exercer 
bem sua função. Como toda profissão, 
há os fatores motivacionais que fazem 
com que a pessoa queira permanecer, 
e os fatores que desmotivam. O não 
reconhecimento de nossos trabalhos 
por parte da população é um fator que 
desmotiva e o reconhecimento é o que 
motiva. O que me faz permanecer na 
profissão é saber que mesmo sem ter 
o devido reconhecimento, é chegar em 
casa com a certeza do dever cumprido. 
Isso me faz estar bem com minha 
consciência por saber que o que me 
propus a fazer foi feito. É isso que me 
estimula a permanecer nesta profissão.

I.R.: A Immensità em Revista 
está pensando em aproximar 
entidades existentes na região para 
a mudança do Fórum de Santana 
para as proximidades do Parque 
da Juventude. Qual sua opinião à 
respeito?
Dr. Fabiano Genofre: Acho que 
favorecerá e muito toda a população 
que utiliza o Fórum. Para a Polícia, o 
novo local favorecerá a segurança de 
quem utiliza o Fórum, quem trabalha 
no mesmo e até mesmo para a região 
pois trará melhorias para o entorno 
que atualmente apresenta muitos 
sinistros. Este é um exemplo do que 
já foi dito aqui, ou seja, quando as 
entidades se unem para um objetivo 
comum, as chances de sucesso se 
multiplicam. Torço para que este 
objetivo seja alcançado, para benefício 
da população.
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entreVIsta Com
empresárIo aBrão a. zaCharIas

DEFENSORES DA ZONA NORTE

Immensità em Revista:  Qual sua 
relação com a zona norte de São 
Paulo?
Abrão Zacharias: Nasci na zona norte 
sendo minha primeira residência na 
Rua Maria Cândida. Meu pai tinha um 
armazém juntamente com meu tio, onde 
tive a oportunidade de trabalhar logo 
aos 9 anos de idade. Estudei no Colégio 
Toledo Barbosa, depois no Ginásio 
Rodrigues Alves. Joguei futebol em 
diversos clubes da região e me lembro 
de jogar no Palmeirinhas que ficava 
onde era o Lar Center hoje.  Frequentei 
muito o Clube Esperia, sou associado 
do Rotary Club de São Paulo - Norte, 
conheço os comerciantes da região. 
Posso dizer que sou um cidadão com 
o carimbo da zona norte e tenho muito 
carinho por esta região.

I.R.: Em sua opinião, quais são as 
características da zona norte?
Abrão Zacharias: A zona norte é 
uma região que acolhe pessoas. Na 

rodoviária Tietê, milhares de pessoas 
chegam mensalmente oriundas de 
diversas partes do país. Os pavilhões de 
eventos do Parque Anhembi e do Expo 
Center Norte recebem milhares de 
pessoas que chegam de outras cidades, 
outros estados e até mesmo de outros 
países e estas pessoas ficam hospedadas 
em estabelecimentos hoteleiros da 
região. Para receber e acolher pessoas 
a região tem que ser receptiva e a zona 
norte é assim. Ela tem e mantém algo 
de cidade do interior, com a sociedade 
conservadora, com a confraternização 
das pessoas. Esta é uma característica 
que a zona norte mantém e, em minha 
opinião, deveria conservar.

I.R.: Sua relação com a zona norte se 
mantem até hoje?
Abrão Zacharias: Sim. Como 
disse, conheço muitas pessoas pois 
nasci, cresci e permaneci na região. 
Atualmente sou voluntário em diversas 
ações em prol da zona norte. Sou o 

atual presidente do Rotary Club onde 
promovemos projetos humanitários 
e estes projetos aproximam as 
comunidades do poder público. Minha 
esposa também é voluntária nestes 
serviços humanitários e isso só reforça 
nossa relação com a zona norte. O que 
eu puder fazer por esta região, farei, 
pois, me considero sim, um defensor 
desta região.

I.R.: Qual a solução para as necessidades 
da Zona Norte?
Abrão Zacharias: A Zona norte 
foi prejudicada pelas últimas 
administrações. Existem carências 
e deficiências tais como diversos 
albergues mal administrados que 
geram insegurança para os seus 
entornos. Atualmente existem muitos 
mendigos perambulando pelas grandes 
avenidas como nunca se viu antes, o 
aparecimento de tráfico de drogas que 
antes não existia, buracos nas vias, 
asfaltos desgastados, etc.

A Immensità em Revista teve a oportunidade de entrevistar o Empresário Abrão Antonio Zacharias, 
um cidadão com carimbo da Zona Norte de São Paulo que atua em associações que defente a 
região,  e que integra esta seção “Defensores da Zona Norte”.

“...ande no caminho 
do bem, pois o 

que plantamos, 
colhemos.”{ {

I.R.: A Immensità em Revista está 
trabalhando para que as entidades 
locais se unam para apoiarem a 
mudança do Fórum de Santana para a 
região do Parque da Juventude. O que o 
senhor acha desta ideia?
Abrão Zacharias: Acho uma ótima ideia 
pois a instalação do Fórum de Santana 
para a região do Parque da Juventude 
traria melhoras para toda a região, além 
de facilitar o trabalho dos advogados, 
do público que frequenta o Fórum e os 
próprios funcionários. A união proposta 
para as entidades locais trabalharem em 
conjunto para uma causa é algo muito 
benéfico para a população e acredito 
que o Rotary Club possa ser muito útil 
nesta união pois representa o que há de 
mais valioso no servir.

I.R.: O senhor mostra ser uma pessoa 
determinada e ativa. Tem algum 
segredo?
Abrão Zacharias: Perdi meu pai ainda 
pequeno e, com as dificuldades, minha 
mãe e irmãos se mudaram para o 
interior para perto de nossos parentes 
para ajudá-los. Continuei trabalhando 
no armazém de meu pai até que aos 14 
anos fui tentar a sorte, por necessidade, 
trabalhando com auxiliar de escritório 
na IMPAVI Industria Paulista de 
Virabrequins, depois passei pelo 
Bradesco, Banco Halles e na Fosfanil 
(grupo Francês Elf Aquitaine) aonde 
cheguei a Diretoria Financeira. Sou 
casado há 31 anos com minha esposa 
Elisabete Zacharias, temos dois filhos 
Bárbara e Rodrigo Zacharias formados 
em Odontologia. Me considero uma 
pessoa determinada e ativa e qual o 
segredo? Bom, morando sozinho algum 
tempo desde jovem, não me sobrou 
outra alternativa a não ser seguir em 
frente, com a consciência que deveria 
ajudar minha família.  Poderia ter 
seguido o caminho da criminalidade, 
ou o caminho do bem. Acredito que o 
segredo de minha vida foi ter seguido o 
caminho do bem, através dos exemplos 

que recebi de meus pais e família. Recebi 
deles o exemplo de responsabilidade, 
do comprometimento, da determinação 
e sobretudo de honestidade. Estas 
qualidades me levaram para o caminho 
do bem. Aprendi, em meu caminho, o 
valor de saber ouvir. Através de minhas 
amizades na Zona Norte conheci vários 
amigos que me deram bons conselhos. 
Nos locais aonde trabalhei, aprendi 
muito ouvindo meus superiores e, 
quando decidi montar minha empresa, 
estas características foram muito úteis.

I.R.: O senhor que teve vários sucessos 
ao longo de sua vida, gostaria de 
deixar uma mensagem aos leitores da 
Immensità em Revista?
Abrão Zacharias: Me recordo de uma 
vez que precisei me aproximar da Ciesp 
em Guarulhos por motivos profissionais, 
mas não conhecia ninguém de lá. Fui 
levado por um amigo que se prontificou 
a me apresentar a direção. Lá chegando 
reconheci meu antigo amigo e chefe de 
quando trabalhei na IMPAVI, Antônio 
Carlos Koch. Foi uma alegria muito 
grande reencontrar esse profissional e 
pessoa diferenciada que sempre admirei. 
Ele fazia parte da Ciesp e me ajudou a 
frequentar uma determinada comissão. 
Mais tarde me convidou a fazer parte 
do Rotary Club, onde só pode entrar 
se for convidado. Me senti honrado 
em saber que fui por ele selecionado e 
convidado, sinal que ele percebeu em 
mim, ao longo de todo o tempo em que 
tivemos relacionamento, condições para 
pertencer como seu companheiro de um 
mesmo clube. Me lembrei da máxima “O 
que você planta você colhe”. Só tenho a 
agradecer ao meus pais pelos exemplos 
que recebi deles e que carrego comigo, 
e também aos ensinamentos que recebi 
de profissionais como o amigo Antonio 
Carlos Koch, pois plantei tudo isso em 
minha vida. A mensagem que deixo é 
“ande no caminho do bem, pois o que 
plantamos, colhemos”.
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Primeiro empreendimento 
no Brasil com certificado 
ambiental internacional.
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Para entendermos melhor o início 
de um programa para a prevenção 
às drogas pelo Rotary, devemos 

retroceder no tempo e conhecermos o 
início de um outro programa voltado 
à beneficiar a humanidade com a 
prevenção da poliomielite, um mal que 
assolava todo o planeta na época.

Retrocedendo no tempo há 30 anos 
atrás, Rotary International iniciou um 
programa voltado a prevenir uma das 
doenças infantis mais temidas do século 
XX, a poliomielite, também conhecida 
por paralisia infantil, mas que também 
afetavam adultos.

Grande parte do mundo experimentou 
um aumento dramático dos casos de 
poliomielite e as epidemias tornaram-se 
eventos comuns, deixando milhares de 
crianças e adultos paralíticos e isso gerou 
a busca de uma vacina contra a pólio.

É neste momento que Rotary 
International propôs um programa de 
prevenção à poliomielite, envolvendo 
Organização Mundial da Saúde e 
UNICEF, assim com diversas outras 
entidades que aderiam a este programa 
que deve proporcionar a erradicação 
desta temível doença até 2017.

COMUNIDADE

rotary InternatIonaL 
InICIa programa para 
preVenção Às Drogas 

Rotarianos do mundo todo comemoram 
os esforços feitos nestes 30 anos de 
muito trabalho por parte de milhares 
de rotarianos voluntários e merecem o 
reconhecimento deste nobre trabalho 
em prol da humanidade.

Atualmente a campanha liderada por 
Rotary International para erradicação 
à poliomielite no mundo conta com a 
participação de diversas entidades e 
personalidades.

Hoje em dia, perto de cumprir sua missão 
com a erradicação da poliomielite no 
mundo, Rotary se depara com um novo 
e grande desafio.

Com o mesmo propósito de trabalhar 
pelo bem da humanidade, em 2013, o 
Distrito 4.610 de Rotary Internacional 
lançou o Programa Rotary Prevenção às 
Drogas, levando em consideração que a 
droga é, atualmente, o grande mal que 
assola a humanidade, programa esse 
que teve uma excelente aceitação por 
parte das comunidades atendidas pelos 
Rotary Clubs do Distrito.

Assim como existe a vacina sabin no 
programa de prevenção à poliomielite, 
o Programa Rotary Prevenção às 
Drogas adotou como vacina para 
prevenção às drogas o PROERD 
aplicado pela Polícia Militar, sendo 
uma vacina mental, ou seja, são aulas 
onde os alunos recebem importantes 
informações sobre os malefícios 
das drogas lícitas e ilícitas e ficam 
“vacinadas” e prontas para dizer “não”.

No dia 28 de novembro, o Espaço 
Immensità sediou o encontro estadual 
dos instrutores do Proerd, liderado pelo 
comandante da Diretoria de Polícia 
Comunitária e de Direitos Humanos, 
Coronel PM Ernesto Puglia Neto.

Foi um evento marcante e importante 
pois reuniu mais de 500 instrutores 
PROERD de todo o Estado de São 
Paulo onde os mesmos receberam 

Governador Claudio Moyses do Distrito 4.610 de Rotary International ao lado do 
Governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin na solenidade oficial que deu início ao 

Programa Rotary Prevenção às Drogas em setembro de 2013 no Palácio dos Bandeirantes.
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treinamento para aprimoramento de 
atividades.

Estiveram presentes à este importante 
evento a Capitão PM Regina Célia 
Salinero, que esteve envolvida com o 
PROERD desde a sua implantação no 
Estado de São Paulo há 24 anos atrás, 
além da Tenente Coronel PM Ana Rita do 
Amaral Souza e a Capitão PM Ana Paula.

O Governador 2013/14 do Distrito 
4.610 de Rotary International, Claudio 
Moyses, esteve presente prestigiando 
o evento, devido à importância de um 
programa que proporciona caminho 
do bem que crianças e jovens poderão 
escolher para suas vidas.

O Programa Rotary Prevenção às 
Drogas tem por objetivo evitar que 
crianças e jovens tenham condições de 
escolherem o caminho do bem, dizendo 
“não” para as drogas e “sim” para a vida. 

Parabéns Distrito 4610 de Rotary 
International pela iniciativa do 
Programa Rotary Prevenção às Drogas, que 
representa um desafio enorme para a 
comunidade rotária. Parabéns, Polícia 
Militar pelo PROERD, a “vacina” mental 
de prevenção adotada pelo Programa. 

A Humanidade agradece.■

COMUNIDADE

Grande auditório do Espaço Immensità abrigando os instrutores
PROERD de todo o Estado de São Paulo.

Capitão PM Regina Célia Salinero
e Capitão PM Ana Paula

Tenente Coronel PM Ana Rita 
do Amaral Souza

Coronel PM Ernesto Puglia NetoGovernador 2013/14 do Distrito 4610  
Claudio Moyses, Capitão PM Regina Célia 

Salinero e  Coronel PM Ernesto Puglia Neto
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ONDE HOSPEDAR

A marca Adagio é líder no 
mercado de apart-hotéis 
na Europa e sua principal 

proposta é oferecer apartamentos 
confortáveis e equipados com a opção 
de serviços, combinando a flexibilidade 
e praticidade de uma estadia em hotel 
com a autonomia e independência de 
um apartamento.

Para isso, os apartamentos Adagio 
possuem cozinha equipada com 
fogão, micro-ondas, frigobar, além 
de utensílios como pratos, talheres, 
panelas e copos.

O hóspede poderá fazer sua refeição 
no próprio apartamento, comprando 
os mantimentos necessários, como se 
estivesse em seu próprio apartamento, 
com as comodidades e serviços de um 
hotel com a qualidade de uma rede 
internacional.

Além dos apartamentos, o hóspede tem 
à sua disposição recepção 24 horas, 
serviço de limpeza, academia e piscina 
na cobertura, além de lavanderia self 
service e outras facilidades para uma 
permanência que pode ser curta ou 
longa duração.

Seja executivos em viagens, viajantes 
de negócios ou lazer, ou aqueles que 
desejam simplesmente passar um final 
de semana diferente, a marca Adagio 
oferece o que há de mais moderno neste 
tipo de hospedagem no mundo.

Venha visitar os apartamentos no 
Adagio SP Nortel na Av. Luiz Dumont 
Villares n° 400, bairro Vila Guilherme, e 
conheça esta nova opção de hospedagem 
na zona norte de São Paulo.  ■

aDagIo: um 
noVo ConCeIto
em hospeDagem
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Informações e reservas 
Tel.: (11) 2972-8111 

www.adagio-city.com

Av. Luiz Dumont Villares, 400 
Vila Guilherme – São Paulo – SP – 

CEP 02085-000
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DICAS

CuIDaDos ao reaLIzar 
um eVento
A empresa MORI Administração e Participação Ltda, especializada em planejar e gerenciar eventos, deixa aqui, 3 (três) dicas que 
poderão ser úteis para quem realiza eventos.

3. Serviço de confirmação
de presença (rsVp).

Certa vez, um dos profissionais de nossa 
empresa relatou um fato relativo à confirmação 
de presença para um evento. Tratava-se de uma 
empresa que foi contratada pelo organizador da 
festa, para prestar o serviço de confirmação de 
presença por telefone. A atendente, com o intuito 
de ser simpática, iniciou a frase dizendo: - Amor, 
você confirma sua presença no evento “x”?

Nosso profissional brinca que o evento poderia ser 
para aproximação de pessoas solteiras em busca 
de um encontro amoroso, devido à intimidade 
que a atendente falou com ele. Será que é esta a 
imagem do evento que o organizador pretende 
transmitir aos seus convidados? É preciso 
escolher uma empresa com experiência e preparo 
pois o sucesso do evento começa com a atendente 
fazendo a confirmação de presença.

1. Cuidados com os banheiros.

Em vários estabelecimentos os clientes estão 
acostumados com as placas “visite nossa 
cozinha”, mas muitos organizadores de eventos 
confidenciaram que quando estão em um casamento, 
ou um congresso, a primeira coisa que fazem é 
visitar o banheiro. 

Recentemente estivemos em uma festa de formatura 
e uma das mães afirmou que pelo banheiro, é possível 
tirar várias conclusões sobre o local onde está sendo 
realizado o evento. 

Se o banheiro é sujo, como deve ser a cozinha? Se o 
banheiro é tratado com desleixo, como são tratados 
os clientes em outros ambientes? Quando for visitar 
um local para realizar seu evento, peça para visitar 
o banheiro. Você poderá obter muitas informações 
sobre a direção do local.

2. sistema de tratamento acústico

Quem organiza eventos sabe da importância do 
sistema de isolamento acústico para o sucesso de seu 
evento. Muitas vezes, o evento é prejudicado pelos 
sons que vem da rua como buzinas de automóveis, 
sirenes de bombeiros, entre outros. 

Outras vezes, o som da própria festa incomoda os 
vizinhos que reclamam do evento para os órgãos 
oficiais prejudicando a alegria dos participantes. 

É comum ainda o ambiente da festa não possuir 
sistema de tratamento acústico e os diversos sons 
gerarem desconforto aos participantes. 

O sistema de tratamento acústico de um espaço 
de eventos é uma linha tênue entre o sucesso e 
o fracasso de um evento e deve ser muito bem 
analisado no momento de escolher o local da festa.
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QUEM ESTEVE NO IMMENSITÀ

Quem
Marisa Scortecci e participantes

empresa
ALAGEV

Razão
Comitê de Gestores

Quem
Jane Paulucci e convidadas

Razão
Festa de Aniversário

Quem
Sra. Solange Cardozo dos Santos Castilho, Coronel 
PM João Silva Soares Castilho, Dr. Claudio Moyses e 
Tenente Coronel PM Eduardo de Oliveira Fernandes

empresa
Policia Militar Metropolitana de São Paulo 
Departamento de Inteligência

Quem
José Orlando Trevisan - Gerente Executivo

empresa
ABRANOMA

Razão
5ª Convenção Abranoma e Jantar de 10 anos
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QUEM ESTEVE NO IMMENSITÀ

Quem
Reginaldo José Gomes - Vice-Presidente

empresa
WBPF Brasil

Razão
Congresso Nacional Anual WBPF

Quem
Daniel A. Neves - CEO & Publisher 
Rosângela Ferreira - Gerente Financeira
Thiago Henrique Ferreira - Freelancer

empresa
Música e Mercado

Razão
Encontro de Negócios 2016

Quem
Roberta do Valle (analista de marketing) e equipe

empresa
Somos Educação

Razão
Evento Somos Professores

Quem
Ferrando Procópio de Araújo Ferraz - Gerente
Isabel Caberlon - Coordenadora de Eventos

empresa
Procópio Ferraz

Razão
5º Congresso Fenauto
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QUEM ESTEVE NO IMMENSITÀ

Quem
Cesar Ramos - Gerente Regional de Autos
Débora Rodrigues - Coordenadora Comercial

empresa
Decolar.com

Razão
Reunião de Equipe

Quem
Luciana da Silva, Vaina Maria da Silva e
Elvis.

mpresa
Dirlu Acessórios Infantis

Quem
Evandro Luiz de Sousa - Presidente 
Toshi Uehara - Vice-Presidente

empresa
Associação dos Técnicos em Prótese 
Dentária - APDESP

Razão
Jantar Comemorativo - APDESP 40 Anos

Quem
Yeda A. de Souza (gerente comercial) e 
equipe

empresa
Pelmex - (1+1)  e (Two In)
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QUEM ESTEVE NO IMMENSITÀ

Quem
Leonardo Daceffe Pereira (diretor) e equipe

empresa
Doog’s

Razão
Reunião de Vendas

Quem
Capitão PM Thais Dejane Cabral e equipe

empresa
Polícia Militar do Estado de São Paulo - 9ª BPM

Razão
Reunião de Equipe

CARTA ABERTA

assoCIação 
pauLIsta De 
Imprensa
eLege seus 
noVos 
DIrIgentes
Em 12 de novembro de 2016, foi realizada a Assembleia 

Geral para eleição dos novos dirigentes desta importante 
entidade, com presença de grande número de associados. 

A Casa do Jornalista, como é conhecida a Associação Paulista 
de Imprensa, teve a oportunidade de sediar a Assembleia que 
elegeu o jornalista e advogado Sérgio de Azevedo Redó para 
seu Presidente para o mandato de 2016-2020, assembleia esta 
conduzida com maestria pelo associado jornalista e advogado 
Sidnei Lobo Pedroso.

O evento ocorreu no auditório “Prof. Paulo Zingg” na Sede da 
Entidade, sito a Rua Álvares Machado, 22, no Centro de São 
Paulo, Edifício “Prof. Adolfo Lemes Gilioli, com a eleição do 
Presidente, 6 (seis) vice-presidentes, 38 (trinta e oito) vice-
presidentes diretores, membros do conselho deliberativo e 
membros do conselho fiscal.

Parabéns Associação Paulista de Imprensa. Continue sendo 
a Casa do Jornalista, defendendo a liberdade de imprensa tão 
necessária à uma sociedade livre.

Sucesso, Presidente Sergio de Azevedo Redó, nesta sua missão de 
liderar esta importante entidade para ocupar o lugar de destaque 
que ela merece estar, honrando o jornalismo, defendendo os 
jornalistas. ■
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LAZER E CULTURA

cINEMA
sully - o herói do rio hudso
Em 2009 o mundo entrou em estado de choque e 
admiração por causa de um fato inesperado e impossível: 
no dia 15 de janeiro daquele ano, o Capitão Chesley 
“Sully” Sullenberger (Tom Hanks) conseguiu pousar 
um avião em pane no Rio Hudson. Esse ato quase 
impossível salvou a vida dos 150 passageiros e alçou 
Sully à categoria de herói nacional. No entanto, nem 
mesmo a aclamação pública foi capaz de impedir uma 
investigação rigorosa sobre sua reputação e carreira. 

tô ryca
Selminha (Samantha Schmütz) é uma 
frentista que tem a chance de deixar 
seus dias de pobreza para trás ao 
descobrir uma herança de família. Mas 
para conseguir colocar a mão nessa 
grana, ela terá que cumprir o desafio 
lançado por seu tio: Selminha precisa 
gastar 30 milhões de reais em 30 dias, 
sem acumular nada e nem contar para 
ninguém. Mas, nessa louca maratona, ela 
vai acabar descobrindo que tem coisas 
que o dinheiro não compra. 

a Chegada
Quando seres interplanetários deixam 
marcas na Terra, a Dra. Louise Banks 
(Amy Adams), uma linguista especialista 
no assunto, é procurada por militares 
para traduzir os sinais e desvendar se  
representam uma ameaça ou não. No 
entanto, a resposta para as perguntas e 
mistérios pode ameaçar a vida de Louise 
e a existência de toda a humanidade. 

Elenco: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura 
Linney e mais
Direção: Clint Eastwood
Gênero: Drama
Duração: 96 min.
Distribuidora: Warner Bros
Classificação: 10 anos

Elenco: Samantha Schmütz, 
Katiuscia Canoro, Marcelo Adnet 
e mais
Direção: Pedro Antonio
Gênero: Comedia
Duração: 108 min.
Distribuidora: Paris Filmes
Classificação: 12 anos
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Elenco: Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker e mais.
Direção: Denis Villeneuve
Gênero: Ação
Duração: 116 min.
Distribuidora: Columbia Tristar
Classificação: 12 Anos

MúsIcA
suricato
Para o período do Natal, o duo Fogueira 
das Rosas se une ao acordeonista 
Gabriel Levy e apresenta o espetáculo 
“Portal de Belém”. 
Juntos eles conduzem o público a uma 
festa que une elementos sagrados e 
profanos da Ibero América, passando 
de um tradicional villancico espanhol 
a um pastoril brasileiro, de um canto 
português a um reisado de Buriti, 
mostrando que o espírito do Natal 
transcende fronteiras geográficas, 
temporais e culturais. Este trabalho 
foi registrado no CD Portal de Belém 
lançado em 2015.
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Quando: 22/12
Local: Sesc Santana - Deck do Jardim
Classificação: Livre
Valor: Gratuíto 

natal Brasileiro
O Duo Choro de Bolso e a cantora 
Babi Mendes, vem resgatar canções de 
Natal, já esquecidas por muita gente, 
no projeto Natal Brasileiro. Valsas, 
marchas, sambas e choros. 

Entre os compositores estão nomes 
como os de David Nasser, Francisco 
Alves, Lamartine Babo, Mário 
Albanese, Paraguassú e Assis Valente. 
Com Débora Gozzoli (Flauta), 
Marcos Canduta (Violão) e Babi 
Mendes (Voz). ■

trio Camerarte
O trio de viola, violino e violoncelo apresenta o “Concerto de 
Natal”. Formado em 2008, é constituído por musicistas de 
formação erudita, que  também se dedicam a estudo da música 
popular, especialmente a brasileira. Cíntia Zanco – violino, 
Bel Rebello – viola e Marisa Silveira – violoncelo.

Quando: 23/12
Local: Sesc Santana - Deck do Jardim
Classificação: Livre
Valor: Gratuíto 

Quando: 30/12
Local: Sesc Santana - Deck do Jardim
Classificação: Livre
Valor: Gratuíto 
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RELAX

para descontrair...
explicação plausível

Após intensa perseguição, o veículo para, e o 
policial se dirige ao motorista:
 - Estou cansado demais para me aborrecer e 
quero ir para minha casa cedo. Se você me der 
uma boa razão para fugir da polícia, deixo você 
ir embora e nem registro a ocorrência.
- Há duas semanas minha mulher me trocou 
por um policial rodoviário, explica o motorista. 
– Quando vi seu carro atrás de mim, pensei ser 
o policial querendo devolvê-la.
- Boa noite senhor. Vá em paz.

portugueses

O sujeito chega esbaforido e diz: - Joaquim, 
corre lá para Moema pois sua casa está pegando 
fogo e sua mulher está lá dentro. O gajo sai em 
disparada acelerando seu carro. Por conta do 
trânsito intenso ele abandona o carro e resolve 
tomar um taxi para ir mais rápido. Quando falta 
um quilômetro e o trânsito para totalmente, ele 
resolve ir a pé, e sai correndo. Quando chega 
no bairro de moema, ele para, pensa e diz a si 
mesmo: - Raios!! Não moro em moema, não sou 
casado e não me chamo Joaquim.

Cunhados

A esposa entra no escritório do marido e 
pergunta:
- Querido, agora que seu sócio faleceu, você 
poderia colocar meu irmão no lugar dele?
- Sem problemas. Por prudência, seria bom 
consultar o coveiro para saber se ele aceita isso.

Bêbado bom de conta

Às 3 da manhã, na calçada da vida, um bêbado 
pergunta para o outro:
- Estou com uma dúvida. Quanto é 51 dividido 
por dois?
- Meio litro pra cada um. 

CAÇA-PALAVRAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Pele de bebê

Existem alguns produtos feitos para 
bebês que podem e devem ser usados 
por adultos. Eles passam por mais 
testes e uma RÍgIDA fiscalização do 
Ministério da SAÚDE. São neutros e 
hipoalergênicos, portanto não causam 
efeitos colaterais.

Estes produtos, feitos à BASE de óleos 
de LAVANDA, ALOE VERA e MANTEIgA 
de CACAU, são ótimos para quem 
tem PELE seca. Também substitua 
o seu HIDRATANTE por um da linha 
INFANTIL, seu CORPO vai agradecer.

Já quem tem áreas vermelhas pelo 
corpo e ROSTO, pode usar aqueles 
creminhos de assaduras para passar 
no bumbum do BEBê. Eles também 
podem ser usados para evitar SECURA 
nos LÁBIOS, amenizar olheiras e 
hidratar áreas ásperas como COTO- 
VELOS, joelhos, pés e unhas.

ÓLEO de bebê também é um ótimo 
demaquilante e calmante da pele pós 
DEPILAÇÃO. Use e abuse também dos 
lencinhos umedecidos. Eles devem 
estar sempre no seu BANHEIRO e na 
sua BOLSA.

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO

ACSP Distrital Norte
Rua Jovita, 309

ACSP Central
Rua Boa Vista, 51

Clube Acre
Rua Gaurama, 540

Dinu’s Flores
Rua Mére Amédea, 116

O Cumpadre
Av. Otto Baumgart, 500

Truferia Suiça
Rua Capitão Alberto Mendes 

Júnior, 399

Padaria Novo Mundo
Av. Leôncio de Magalhães, 

1165

Picanharia do Gaúcho
Av. Águas de São Pedro, 

444

Restaurante North Beer
Av. Luis Dumont Villares, 

1543

Complexo São Paulo Nortel
Av. Luis Dumont Villares, 

400

Centro Empresarial Jd. SP
Av. Leôncio de Magalhães, 

1004

Banca La Verte
Av. Nova Cantareira, 320

O Velhão
Estrada Santa Inês, 3000

Churrascaria Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 327

Panificadora La Brunet
Rua Pedro Doll, 115

Restaurante Bondbico
Av. General Ataliba Leonel, 

2493

Padaria Ms. Boulanger
Rua Pedro Doll, 451

Butti Moda per Uomo
Av. Leôncio de Magalhães, 

1004 - Loja M

Banca Novo Mundo
Av. Leôncio de Magalhães, 

1165

Pizzaria Gaúcho
Rua Felix Pacheco, 444

Florestal Padaria
Rua Maria Amália Lopes de 

Azevedo, 611

Salete Flores
Rua Dr. Zuquim, 1698

Panificadora Mercurio
R. Altinópolis, 289

OAB Distrito Santana
Rua Victório Primon, 372

Padaria Ponto Quente
Av. Água Fria, 1520

La Verte Pães e Doces
Av. Nova Cantareira, 320

O Costellone
Av. Luis Dumont Villares, 

542

Padaria Jardim França
Rua José de Albuquerque 

Medeiros, 191

Condessa Casa de Pães
Rua Conselheiro Saraiva, 

696

Padaria Arizona
Av. Nova Cantareira, 3254

Pizzaria Julia
Rua Francisca Júlia, 465

All NorteLocadora

Mais do que tudo, 
conduzimos sonhos, 
alegrias, realizações.

ALEXANDRE RICCA • alexandre.ricca@allnorte.com.br

Nextel (11) 7722-7187 Id: 15*21918   Vivo (11) 99716-6673 • (11) 2904-8327 |
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Aluguel de Carros para Casamentos
Casamentos • Debutantes • Traslado e Viagens



Onde você pode 
jantar com segurança, 
conforto, requinte ao 
som de piano e por 
apenas R$ 59,90?

TODA
SEXTA-FEIRA
Garanta sua reserva

2950-4323

Av. Luiz Dumont Villares, 400
Santana - SP

www.fiorditalia.com.br

Jantar Temático

Entrada
(uma das opções)

Insalata Di Foglia e Fru�
Carpaccio Tradizionale

Principal
(uma das opções)

Polpe�one alla Napolitana
Pollo Ripieno di Legume in Salsa di Mango 

Bife Ancho
Pesce con Sapore Orientale

Sobremesa
(uma das opções)

Ravioli di Ciccolato con Gele�o di Fragola
Pie di Meringa al Limone

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Fiori D´Italia.
Unindo sabores. 
Unindo pessoas.
Unindo gastronomia 
ao dia a dia.
Desde a sua inauguração em julho de 2002, o restaurante do 

Hotel Mercure Nortel, Fiori D’Italia, se propôs a unir os sabores 

da Itália e do Brasil. Uma gastronomia requintada, indo desde 

o conceito tradicional a receitas exclusivas, preparadas com 

a mais alta excelência. Tudo em um ambiente aconchegante que 

abriga também um bar — perfeito para happy hour e comemorações. 

Além disso, o Fiori D’Italia possui potencial humano e infra-estrutura 

para atender a eventos diversos de todos os portes. 

Então, você já sabe: hospedando-se ou apenas participando 

de algum evento, venha se surpreender com toda essa união 

de detalhes especiais voltados ao seu pleno bem-estar.

Seja sempre muito bem-vindo ao  Fiori D’Italia.

Av. Luís Dumont Villares, 400 - Santana - (11) 2950 4323 

Acesse e conheça nosso cardápio: www.orditalia.com.br


