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História do Natal
História do Natal, 25 de dezembro, história do Papai Noel, a tradição da árvore de Natal, origem do
presépio, decorações natalinas, símbolos natalinos

Origem do Natal e o significado da comemoração
O Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias
datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de
dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os
romanos comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que haja uma relação deste fato com a oficialização da
comemoração do Natal.
As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os três reis Magos
chegarem até a cidade de Belém e entregarem os presentes (ouro, mirra e incenso) ao menino Jesus. Do ponto de vista
cronológico, o natal é uma data importante para o Ocidente, pois marca o ano 1 da nossa História.
O Papai Noel : origem e tradição
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280
d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às
chaminés das casas. Foi transformado em Santo (São Nicolau) pela igreja católica após relatos de milagres.
A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos
Estados Unidos, ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e em Portugal de Pai Natal.
A roupa do Papai Noel
Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886,
o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com
cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys neste mesmo ano. Em 1931, uma campanha publicitária
da Coca- Cola mostrou o Papai Noel como o mesmo figurino criado por Nast, que também eram as cores do refrigerante. A
campanha publicitária fez um grande sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo Mundo.
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Através da Internet ( Canal de Entrada, foi enviado uma solicitação com Prioridade, em
14/11/2016, 15 horas, pelo SAC : 14247276, endereçada a Subprefeitura de Pinheiros – Secretaria
Municipal de Comunicação e Informação Social, solicitando a remoção de uma caçamba de
número 0592, com validade para 05/ 2017 de propriedade da Empresa Formiga. Sendo que um
dia depois a mesma foi removida.
Ofício nº 0022/2016, enviado à Subprefeita de Pinheiros, Sra. Harmi Takiya, no dia 22/09/2016,
informando que estava sendo construído um Parklet na Rua Jacurici, dificultando a passagem dos
veículos.
RESPOSTA DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:



Em Atenção à presente solicitação temos a informar que, em vistoria técnica, verificamos que a
Rua Jacurici tem sentido único de circulação, largura aproximada de 7,50 m e tem estacionamento
liberado em ambos os lados junto ao numeral 36.Informamos ainda que esta rua é classificada
como local, com velocidade máxima permitida pelo CTB de 30 km/h não há projeto cicloviário
previsto para o local. Do ponto de vista do trânsito não temos impedimento à implantação de
parklet no local.



Ofício de 0029/2016, de 20 de outubro de 2016, encaminhado ao DTP ( Departamento de
Transportes Públicos), endereçado ao Sr. Diretor Roberto Brederode , do departamento acima,
solicitando uma criação de um Ponto de Taxi na Rua Manuel Guedes na frente ao número 426.
Sendo responsável o Sr. Laurindo Ribeiro Gonçalves.
RESPOSTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES:-



Em vistoria técnica realizada pelo Engenheiro responsável pela área, foi constatada a existência
do Ponto Livre de taxi Comum Rádio ( C.L.P 17.06.511), o qual pode ser utilizado pelos taxistas
da categoria Táxi Preto e de qualquer empresa de Rádio Táxi, e do Ponto Privativo de Táxi nº
2932, bem próximo ao local proposto. O local pretendido para a instalação de ponto de
estacionamento, em razão de criação, transferência ou remanejamento, deverá atender às
condições gerais. Uma delas é distar, no mínimo, 200 (duzentos) metros de outro ponto de táxi de
qualquer categoria.



REUNIÃO

Realizamos uma reunião em nossa sede, com moradores e membros da Sociedade Amigos do
Itaim Bibi, para tomarmos conhecimento sobre a rua Mariano Amorim Carrão, conhecida também
como Particular. No dia 21 de maio de 2010 o Prefeito Gilberto Kassabi, através do Decreto nº
51.510 de 21/05/2010, dispõe sobre a permissão de uso a Companhia Brasileira de Distribuição
, a título precário e oneroso, de espaços aéreo e subterrâneo de logradouro público. DECRETA:
Art. 1º fica autorizada a outorga de permissão de uso a Companhia Brasileira de Distribuição, a
título precário e oneroso, pelo prazo máximo de 15 (quinze) anos , contados a partir de 26 de
outubro de 2000. Esse prazo de permissão, venceu e o grupo Extra, não renovou. Agora corre o
risco dessa área ser vendida, caso o grupo não solicite à Prefeitura a renovação da permissão.
Os moradores, solicitaram uma reunião com o Diretor do grupo extra e o mesmo ficou de agendar
para nos informar sobre o processo de renovação da licença.
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Sr. (a) Sindico (a)
SOLICITAMOS DISTRIBUIR ESTE INFORMATIVO AOS CONDÔMINOS DO SEU
EDIFÍCIO.
É IMPORTANTE QUE TODOS ACOMPANHEM O TRABALHO DESTA SOCIEDADE.

Colmeia – Instituição a serviço da juventude
A Colmeia está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes –
gratuitos - com início em 2017, nas áreas de:
Assistente administrativo – Bartender -Informática -Turismo e barista Técnicas de vendas e atendimento ao cliente
Par maiores informações e inscrição acessar: www.colmeia.org.br, ou pelo tel.:
11- 38811545
Rua Marina Cintra, 97 – Jardim Europa, Fone (11) 3881.1545.

MUSEU DA CASA BRASILEIRA (MCB)
Quem Passa pelo cruzamento das Av. |Faria Lima e Cidade Jardim, na Zona oeste, se depara
com uma construção emblemática e história: MCB., Instituição da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo. Os interessados ainda podem navegar pelo acervo cultural do museu na
versão digital. Acesse Aqui. Equipamento da Casa Brasileira , Usos e Costumes – Arquivo
Ernani Silva Bruno e pela ferramenta pesquisar.
End. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano.

MEMBROS DA DIRETORIA
Marco A Castello Branco- Presidente
Luis A B Passarelli – Vice Presidente
Monica Taubklin – 1º Secretário
Pedro H.F;R. Marques – 2º Secretário
Marcelo Motta R Marques –Tesoureiro
Prof. Carlos Florentino – Gerente Executivo

MEMBROS DO CONSELHO
Livio De Vivo – Presidente
Fernando L.G.L. D’Eça - Vice Presidente
CONSELHEIROS
Antonio Carlos Gomes - Ana Julieta T. Di Rienzo
Haroldo P S Filho - Cassio Porto Jr
Maria Inês F Carvalho - Roberto Della Manna

O É A SOLUÇÃO
EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO
Sede: Rua Manuel Guedes, 426 – Fone/Fax: 3168-9109 - CEP: 04536-070
Site: www.saibibi.com.br e-mail: contato@saibibi.com.br
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