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Um jornal que faz a diferença. Há 57 anos. www.gazetazn.com.br

Lar Center sedia Janelas Casacor com o projeto 
“Espaço Sagrado” da arquiteta Claudia Alionis

Desde o dia 8 de novembro, 
o Lar Center é um dos palcos 
da edição São Paulo do Janelas 
Casacor, novo projeto da Casa 
Cor que irá refletir sobre a casa 
pós-pandemia. Democrática e 
inclusiva, a iniciativa reunirá 
containers-vitrines por todo o 
Brasil, materializando a reali-
dade do novo morar por meio da 
visão criativa de renomados ar-
quitetos e designers convidados 
para a ação. As janelas poderão 
ser vistas de duas formas, total-
mente gratuitas: pessoalmente, 
cumprindo todos os protocolos 
de saúde, segurança e distan-
ciamento social, ou virtualmen-
te no site oficial da Casa Cor, 
tendo como guias os autores de 
cada projeto.
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Com 20 pés, o espaço promove a reflexão sobre a importância de nos 
conectarmos de corpo e alma ao nosso lar

No último domingo (8), a canto-
ra VANUSA, 73 anos, um dos 
grandes nomes da música popu-
lar brasileira, morreu, em uma 
casa de repouso em Santos, no 
litoral de São Paulo. A causa da 
morte foi insuficiência respirató-
ria. Dias antes, Vanusa tinha se 
recuperado de uma pneumonia. 
Um enfermeiro da casa de re-
pouso, onde a artista morava há 
dois anos, percebeu que ela esta-
va sem batimentos cardíacos, por 
volta das 5h30. Uma equipe da 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) foi acionada e constatou 
que a causa da morte foi uma in-
suficiência respiratória. De acor-
do com funcionários da casa de 
repouso, Vanusa havia recebido a 
visita de Amanda, sua filha mais 
velha. Ela cantou, brincou, riu e 
se alimentou bem. A cantora tra-
vava uma luta contra uma doen-
ça neurológica que não foi diag-
nosticada e que leva à demência, 
semelhante ao Alzheimer. A des-
coberta aconteceu na época em 
que a cantora começou a tratar 
de uma depressão, agravada pela 
dependência de medicamentos.

Depois de realizar diversas li-
ves que somaram mais de 10 
milhões de acessos por todas 
as plataformas digitais e al-
guns shows no formato drive-in 

por algumas ca-
pitais brasilei-
ras, NANDO 
REIS desembar-
ca no Espaço das 
Américas, dia 14 
de novembro, no 
projeto Edição 
Limitada. A apre-
sentação será o 
retorno do mú-
sico aos palcos 
da cidade de São 
Paulo, em que ele 
apresentará um 

espetáculo especial e totalmen-
te detalhado sobre sua história 
na música brasileira. O show foi 
preparado especialmente para 
este delicado momento em que 
vivemos e nesta ocasião, que 
também celebra os laços entre 
pais e filhos, o músico paulis-
tano contará com a participa-
ção de Sebastião Reis, seu filho, 
trazendo uma nova interpreta-
ção às canções que se imortali-
zaram na voz de Nando.

O National Geographic se une 
ao cantor LUAN SANTANA, 
na missão de recuperar e prote-
ger o Pantanal, com o lançamen-
to do movimento “O Pantanal 
Chama”. O Movimento “O 
Pantanal Chama” tem como 
objetivo trazer maior visibi-
lidade e ajudar a ONG SOS 
Pantanal por meio de uma live 
musical no dia 22 de novembro 
e de outras ações especiais. A 
transmissão será feita no canal 
National Geographic e também 
no YouTube e Facebook do can-
tor. A campanha contará com 
ações para conscientizar a po-
pulação sobre a atual situação 
do Bioma Brasileiro e mobilizar 
o público para ajudar o Instituto 

SOS Pantanal, que trabalha na 
conservação e defesa do Bioma 
e tem atuado de forma efeti-
va na recuperação dos estragos 
causados pelas queimadas dos 
últimos meses. Entre as ações 
do Movimento “O Pantanal 
Chama” está a live musical com 
Luan Santana no dia 22 de no-
vembro, às 17 horas (horário 
de Brasília), que será transmi-
tida diretamente do Pantanal 
e exibida por 4 horas. Durante 
a exibição da live no canal, um 
QR Code será disponibilizado 
na tela para que o público pos-
sa conhecer mais o trabalho da 
ONG SOS Pantanal. Para cele-
brar o Dia do Pantanal, em 12 
de novembro, Luan Santana 
lançará o videoclipe da músi-
ca; Um Grito Entre As Cinzas, 
composta especialmente para 
ser tema do projeto O Pantanal 
Chama escrita em homenagem 
ao Bioma. #OPantanalChama.

No próximo sábado (14), a 
partir das 19 horas, o TRIO 
VIRGULINO apresenta uma 
super live para todos os fãs e 
admiradores do forró com seus 
grandes sucessos e presença 
de convidados especiais, como 
o cantor e compositor cearen-
se Edson Junior, um dos desta-
ques do brega romântico, além 
do cantor sergipano Aluízio 
Cruz (ex Trio Sabiá), com mais 
de 30 anos dedicados ao forró 
pé de serra. Redes Sociais: @
triovirgulinooficial (Facebook 
e Instagram) - Link do ca-
nal do YouTube Trio Virgulino 
Oficial - https://www.youtube.
com/channel/UCRrUAyDpq-
kGpntV2VV6MTA
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A Bandeira Brasileira foi inspirada em fatos 
relacionados com a história portuguesa

No dia 19 de novembro é co-
memorado o Dia da Bandeira, 
a bandeira foi criada logo após 
a Proclamação da República, 
em 15 de novembro de 1889. A 
Bandeira Brasileira foi apresen-
tada no dia 19 de novembro de 
1889, portanto, essa data foi es-
colhida como o Dia da Bandeira.

A bandeira foi adotada a 
partir do Decreto nº 04, assi-
nado pelo presidente provisório 
Deodoro da Fonseca. No decreto 
consta que:

“O Governo Provisório da 
República dos Estados Unidos 
do Brasil:

Considerando que as cores 
da nossa antiga bandeira recor-
dam as lutas e vitórias gloriosas 
do Exército e da Armada na de-
fesa da Pátria;

Considerando, pois, que es-
sas cores, independentemente de 
forma de governo, simbolizam a 
perpetuidade e integridade da 
Pátria entre as outras Nações:

Decreta:
Art. 1º - A bandeira adotada 

pela República mantém a tradi-
ção das antigas cores nacionais 
- verde e amarela - do seguinte 
modo: um losango amarelo em 
campo verde, tendo no meio a 
esfera celeste azul, atravessada 
por uma zona branca, em senti-
do oblíquo e descendente da es-
querda para a direita, com a le-
genda - Ordem e Progresso - e 
ponteada por vinte e uma estre-
las, entre as quais a da constela-
ção do Cruzeiro do Sul, dispos-
tas na sua situação astronômica, 

quanto à distância e ao tama-
nho relativos, representando os 
vinte Estados da República e o 
Município Neutro; tudo segun-
do o modelo desenhado no ane-
xo 1”.

O estilo da Bandeira Na-
cional (o losango amarelo em 
meio a um quadro verde) já fa-
zia parte da Imperial e foi de-
finido pelo pintor francês 
Jean-Baptiste Debret. Com a 
der rubada da Monarquia houve 
trans formações pontuais na ban-
deira. Os autores da Bandeira fo-
ram Raimundo Teixeira Mendes, 
Miguel Lemos, Manuel Pereira 
Reis e Décio Vilares. Em 11 de 
maio de 1992 foi feita a última 
modificação na bandeira brasi-
leira, quando foram adiciona-
das novas estrelas, que corres-
pondem aos estados do Amapá, 
Roraima, Rondônia e Tocantins.

A escolha das cores remon-
ta a fatores relacionados a his-
tória portuguesa, o verde, ama-
relo, azul e branco. 

Verde: faz menção a povos 

que habitavam Portugal há 
mais de dois mil anos, e tornou-
se símbolo da luta dos portu-
gueses pela liberdade e passou 
a ser utilizado como cor nacio-
nal durante as guerras contra 
os mouros.

Amarelo: utilizado no bra-
são de armas de Portugal logo 
após a conquista de Algarve em 
1250. Faz menção também à cor 
da Casa dos Habsburgo-Lorena, 
dinastia da qual fazia parte D. 
Leopoldina, esposa de D. Pedro I.

Azul e Branco: foram ado-
tados, a princípio, em Portugal 
a partir do século 11. O azul e 
o branco popularizaram-se no 
Brasil após terem sido adota-
dos como as cores de algumas 
Capitanias Hereditárias.

O positivista Augusto Comte 
inspirou a frase que está es-
crito na bandeira, “Ordem e 
Progresso”.  Na realidade a fra-
se que ele usava era: “O amor 
por princípio e a ordem por 
base, o progresso por fim”. E 
foi adaptada para a Bandeira 
Nacional.
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A Bandeira do Brasil foi adotada no dia 
19 de novembro de 1889, quatro dias 

após a Proclamação da República

Bandeira Imperial, antes da 
Proclamação da República

Dia da Bandeira

Há 131 anos a Proclamação da República foi 
declarada por Marechal Deodoro da Fonseca

Marechal Deodoro da Fon-
seca foi o responsável por liderar 
a derrubada do gabinete minis-
terial da Monarquia, e foi o pri-
meiro Presidente da República 
Brasileira em um governo provi-
sório (1889-1891). No dia 15 de 
novembro de 1889, foi efetivada 
a Proclamação da República, esse 
evento foi o resultado da mobili-
zação do Exército e de republi-
canos civis contra a Monarquia 
instalada no país desde 1822.

Marechal Deodoro da Fon se-
ca foi herói na guerra do Paraguai 
(1864-1870), comandando um 
dos Batalhões de Brigada Expe-
dicionária. Ele era contrário ao 
Movimento Re publicano e de-
fensor da Monarquia.

A República Federativa Bra-
sileira nasceu pelas mãos dos mi-
litares que eram defensores da 
Pátria brasileira. A República foi 
proclamada por um monarquista, 
Marechal Deo doro da Fonseca, 
eles pretendiam derrubar o gabi-
nete do Visconde de Ouro Preto. 
Porém, levado ao ato da procla-
mação, Deodoro agiu acreditan-
do que o governo monárquico fa-
ria represália com sua prisão e 
de Benjamin Constant, devido ao 
motim dos militares.

A Família Real Portuguesa 
foi expulsa do Brasil, os histo-
riadores da Proclamação da 
República tratam o evento como 

um golpe, por ter sido uma tran-
sição de regime forçada e sem a 
participação popular. 

O dia 15 de novembro é con-
siderado feriado nacional por 
determinação da Legislação 
Bra sileira. Em 14 de janeiro 
de 1890, foi emitida a primeira 
Lei reconhecendo o dia como fe-
riado. Essa Lei foi o Decreto nº 
155-B, que determinou o feria-
do como um dia para celebrar a 
“Pátria Brasileira”.

Atualmente, o dia em ques-
tão é considerado feriado por 
força de uma Lei recente. Em 19 
de dezembro de 2002, durante o 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso, foi aprovada a Lei nº 
10.607, que cita todos os feria-
dos nacionais do Brasil, sendo 
o dia 15 de novembro um deles.
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O Marechal Deodoro da Fonseca 
ajudou a derrubar o Gabinete 

Ministerial e tornou-se o primeiro 
Presidente do Brasil

Proclamação da República

Arquivo TV BRASIL

Proclamação da República, por Benedito Calixto

TRINTEI E AGORA?, de Ca-
mi la Smithz (Editora Flutuante). 
Quem nunca se deparou com a 

passagem do tempo na vida e viu 
os dias, meses e anos dando adeus 
e ansiando por novos projetos? 
Quem nunca se cobrou por che-
gar aos 30 com lacunas que ainda 
precisam ser preenchidas? A cri-
se dos trinta é real e mexe com 
os sentimentos de muitas mulhe-
res e para ajudá-las a passar por 
esse período, sem crise a apresen-
tadora da Rede Brasil, a Camila 
Smithz lança o livro: “Trintei a 
agora”? Nas páginas, a jornalis-
ta conta junto com outras mulhe-
res que passam pela mesma fase, 
experiências e momentos mar-
cantes que estampam o misto de 
emoções da menina para a mu-
lher que viram esse ciclo.
Live de lançamento no dia 
30/11/2020, às 20 horas, no perfil 
@camilasmithz, no Instagram.
Editora: Flutuante
Preço: R$29,90

Jornalista Luiz Carlos Gertel 
morre em São Paulo

Na segunda-feira (2/11), o 
jornalista Luiz Carlos Gertel, 
73 anos, morreu em São Paulo. 
Gertel estava internado há duas 
semanas, após sofrer uma que-
da em casa. Porém, a causa da 
morte não foi informada pela fa-
mília. O Jornalista trabalhou na 
Rádio Bandeirantes e ficou co-
nhecido nos programas “O Pulo 
do Gato”, “Primeira Hora” e 
“Jornal Gente”. Ele era popular 
por causa do seu texto marcan-
te, e por meio do rádio, descrever 
com riqueza de detalhes imagens 
da cidade de São Paulo. Gertel co-
briu a Copa do Mundo de Futebol 
de 1974, na Alemanha. Em  28 de 
abril de 2013, ele sofreu um in-
farto enquanto trabalhava, mas 
recuperou-se bem do problema.
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Repórter Cronista Luiz Carlos Gertel morreu após 
duas semanas internado, depois de uma queda em casa

Jornalista Walteres Arraes não 
resistiu a duas paradas cardíacas

Na última quarta-feira (11), 
o jornalista Walteres Arraes, 66 
anos, morreu. Ele estava inter-
nado há pouco mais de um mês, 
no Hospital de Urgências de 
Teresina, e não resistiu a duas 
paradas cardíacas. Walteres 
foi repórter e apresentador do 
Globo Esporte da TV Clube, 
emissora afiliada à TV Globo no 
Piauí. Iniciou a carreira no rádio 
e migrou para a televisão, foi re-
pórter da TV Clube por anos. Ele 
também se destacou por traba-
lhos no jornalismo comunitário 
da emissora piauiense e também 
no esporte, onde atuou como re-
pórter, narrador e apresentador. 
Walteres Arraes deixa três fi-
lhos, esposa e uma neta.
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Walteres Arraes estava internado há pouco mais de um mês


