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 Os noticiários em nossos meios de comunicação não mudam! Sobre es-
porte, jogos de futebol sem torcida, craques de diversos times contaminados e
afastados através do coronavírus, comenta-se de que há dirigentes de clubes
de futebol passando apertado com a queda das arrecadações e compromis-
sos assumidos. A inflação continua corroendo as últimas reservas do cidadão
brasileiro, pouca gente trabalhando e conduções lotadas - esquisito -, políticos
quietos, nenhum se atreve a comentar a situação. Há um prenúncio da queda
de impostos e com isso, o leite e a carne poderão baixar de preço. E os
demais gêneros alimentícios continuarão a subir de preço? Acredito que sim,
talvez por inveja de ‘dona gasolina’ que coloca as manguinhas de fora sema-
nalmente. E os políticos, eleitos por nós, nada fazem em benefício do povão.
Exportam produtos básicos - mantimentos, frutas etc., e observam o circo pegar
fogo!

Noticiários
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SAIBA QUE GOSTAR DE MIM

É POUCO E ME AMAR NUNCA É DEMAIS
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Ser mãe é um dom,
uma dádiva de Deus Calixto do Reis
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A intuição de mãe pode até tardar, mas
nunca falha.

Naquele lindo dia, repleto de amor e
corpos ardentes em chama, da magnitude
do nascer do sol ao anoitecer, iluminados
pela luz do sol ou da lua e do brilho das
estrelas, do silêncio solitário ao som da
música romântica, quem sabe ao som do
mar. No ápice do prazer, um ponto de luz
adentrava o ninho de amor. Presença que-
rida e bem-vinda.

Thank you for watching

A paz inundava os seres atrelados pelo
aconchego. A certeza de que o filho, na-
quele exato momento, havia sido concebi-
do. Vestiam-se da alegria e da plenitude em que o que importava era
o hoje, o aqui e o agora, junto com a força necessária para driblar
qualquer desafio que viesse pela frente.

 Um presente vindo dos céus se revestia. A sensação de uma
realização única e inexplicável prenunciava algo maravilhoso trazi-
do pela cegonha. Uma nova vida estaria por vir, cheia de boas ener-
gias regadas de muita esperança.

 Nove meses de espera em meio a
bastante expectativa, do paparicar de
todos, dos avós babando colorido, do
preparar do enxoval e do quartinho.

Sua chegada, bem-vinda, do cheiri-
nho único de bebê, dos mimos trazidos
pelos entes queridos. O encantamento
pelo toque suave das mãozinhas, que
se apressavam em ficar segurando for-
te o dedo indicador, como se estives-
sem ancorando num porto seguro.

O deslumbramento com as várias
fases do seu desenvolvimento, cada
uma com uma faceta diferente de um
aprendizado grandioso e insubstituível.

A construção do amor maior do
mundo. Amor de mãe, amor incondici-

onal. E é por isso que todo o amor transmitido pelas mães se reverte
em gratidão pelos filhos.

E que no Dia das Mães possamos recordar e reviver todo esse
amor, retribuindo-o, fazendo deste dia uma data inesquecível para
nossas queridas mamães, pois elas merecem. (O segredo)

Graduada em Pedagogia pela
Universidade Nove de Julho e

pós-graduando em
Psicopedagogia Clínica e

Institucional pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

Com uma carreira atuante
há 7 anos na área da educação,

em escolas privadas de
educação

 básica, como professora
de Educação Infantil.
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José Mindlin: Imortal em dobro
O paulistano José Ephim

Mindlin era um leitor voraz. Cal-
culava ter lido, em seus 93 anos
de vida, cerca de seis mil livros.
Muito? Pouco para ele, que di-
zia gostar de viver 300 anos
para, assim, conseguir ler toda
sua coleção. José Mindlin era
dono da maior biblioteca parti-
cular do país, composta por
cerca de 50 mil títulos. Muitos
dos autores que ele guardava
em suas estantes tornaram-se
seus amigos, como João Gui-
marães Rosa, José Saramago,
Carlos Drummond de Andrade
e Monteiro Lobato.

Terceiro de quatro filhos de
imigrantes judeus russos, José
Mindlin foi jornalista aos 15
anos, advogado e empresário
– montou a gigante Metal Leve,
fabricante de peças automoti-
vas. Na Faculdade de Direito do
largo São Francisco, em São
Paulo, conheceu seu grande
amor, Guita, com quem viveu
até a morte dela, em 2006. Do
casamento de 68 anos, resul-
taram quatro filhos, 12 netos e
oito bisnetos. Com Guita, divi-
dia a paixão pelos livros – ela
especializou-se em restaurar
as aquisições raríssimas de
Mindlin, pelas quais ele fez ver-
dadeiras loucuras. É notória,
por exemplo, a história da com-
pra da primeira edição de O
Guarany (assim mesmo, com
“y”), de José de Alencar. O bibli-
ófilo ficou 20 anos atrás do li-
vro e, por ele, fez duas viagens
internacionais. Com o apoio da
família, em 2006  José Mindlin
doou parte de sua biblioteca a
Brasiliana Guita e José Mind-
lin, na Universidade de São
Paulo, com 18 mil títulos sobre
o Brasil, publicados a partir do
século 16.  No mesmo ano de
2006, tornou-se, como muitos
dos nomes que compõem sua
biblioteca, um imortal – já era
membro da Academia Paulista
de Letras desde 1999. Pouco
antes de sua morte, lançou seu
quarto livro, Reinações de José
Mindlin, memórias de sua in-
fância. Antes de mandá-lo à
editora, submeteu-o à prova da
netinha de nove anos, Ana. Pou-
co tempo antes de sua morte,
em 2010, entrevistei-o em sua

casa para a revista Aventuras
na História, da editora Abril.

História – C omo começou
seu interesse por livros?

José Mindlin – Uma tia me
deu o primeiro título de minha
coleção brasiliana, História do
Brasil, do frei Vicente Salvador
[quando tinha 13 anos]. Na pe-
quena biblioteca dos meus
pais, havia livros da época, o
almanaque de O Tico Tico e
clássicos russos, franceses e
ingleses. Eu me tornei um lei-
tor voraz. Meu irmão mais ve-
lho, Henrique [mais tarde, um
arquiteto importante], também
gostava de ler. Quatro anos
mais novo, eu lia os mesmos
livros que ele. Até hoje me en-
tusiasmo com Os Três Mos-
queteiros, de Alexandre Du-
mas, com Alice no País das Ma-
ravilhas, de Lewis Carroll. Ah,
sim, eu lia para minha mãe os
romances de Júlio Verne.

Como o senhor conheceu o
escritor Guimarães Rosa?

Conheci João Guimarães
Rosa em 1946, em Paris, onde
acontecia a Conferência da
Paz. Ele era amigo de meu ir-
mão. Eu o procurei e fizemos
uma ótima camaradagem.
Nós flanávamos pela cidade,
entrando em livrarias etc. Era
um papo excelente e ele era um

sujeito muito elegante, sempre
de gravatinha borboleta, o
exemplo do que naquela épo-
ca chamávamos de almofadi-
nha. Curiosamente, ele não me
deu a menor indicação de que
fosse um escritor. Quando Sa-
garana foi publicado, não acre-
ditava que havia sido escrito
pelo almofadinha. Virei depois
um roseano fanático. Já li seus
livros várias vezes. É uma aven-
tura. A gente pode abrir o livro
em qualquer ponto que continua
lendo com grande prazer.

O que foi fazer em
Paris, nessa ocasião?

Em 1946, eu e um primo en-
contramos um sócio disposto a
montar uma livraria de obras ra-
ras em São Paulo, a Parthenon.
Esse sócio entrou com 300 con-
tos de réis. Uma fábula! Com o
bolso forrado, fui à Europa e vi-
sitei antiquários e colecionado-
res de uma Europa arruinada
pela guerra. Assim, tive a chan-
ce de pagar barato por merca-
doria de primeira.

Seus pais eram judeus
 russos, de Odessa. Por que

vieram para o Brasil?

Meus pais, Ephim Henrique
Mindlin e Fanny, nasceram em
Odessa, hoje Ucrânia. Eles se
conheceram em 1905, quando
ali grassava uma forte onda de

antissemitismo, pogroms [per-
seguições]. Por isso, partiram,
cada um de seu lado, para
Nova York. Foi lá que se encon-
traram, surgiu o namoro e o
casamento. Por causa de pri-
mos que já estavam no Brasil,
decidiram “fazer a América” em
São Paulo.

Seu pai era ligado às
artes plásticas?

 Sem dúvida, ele tinha uma
vocação artística. Tanto que es-
tudou artes plásticas em Pa-
ris. Mas logo descobriu que
seus colegas de curso pinta-
vam suas telas e, depois, iam
vendê-las nas calçadas ao lon-
go do Sena. “Isto não é para
mim, é muito sacrificado”, pen-
sou. E tratou de formar-se den-
tista prático. Aqui no Brasil teve
que cursar Odontologia, para
revalidar seu diploma. Foi o
melhor dentista de São Paulo.
Mas tinha um grande círculo de
artistas plásticos na sua vida.

Como era sua casa paterna?

Meus pais só falavam por-
tuguês com seus quatro filhos.
Entre eles, para os segredos
íntimos, falavam russo. Nós tí-
nhamos uma governanta rus-
sa que nos ensinou francês e
rudimentos de russo.

O senhor entrou no jornal O
Estado de S.Paulo muito

jovem...

Papai era amigo do Rangel
Pestana, que era o diretor do
jornal. Graças a isso, aos 15
anos fui contratado como re-
pórter de O Estado de S.Paulo e
participei da Revolução de 1930.
Como era um dos poucos no jor-
nal que falavam inglês, Júlio de
Mesquita Filho [também diretor do
jornal] me encarregava de pas-
sar informações por telefone aos
revolucionários no Rio de Janei-
ro, driblando os censores mono-
glotas. Todos os jovens deviam
estagiar em redações de jornais.
É maravilhoso. A melhor escola.

Dono da maior
biblioteca particular

do país, José
Mindlin, membro da
Academia Paulista e

da Academia
Brasileira de Letras,
foi amigo de muitos

nomes que habitaram
suas estantes, como
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E por que deixou
o jornalismo?

Foi quando entrei na Facul-
dade de Direito do Largo de
São Francisco, em 1932. No
fundo da classe, sem prestar
atenção na aula, eu devorava
a obra do francês Montaigne
[Michel de Montaigne, pensa-
dor do século 16]. Nos primei-
ros dias de aula do quinto ano
de curso, cruzei nos corredo-
res com uma caloura que vi-
nha sendo assediada pelos
veteranos para entrar nos par-
tidos políticos da época. Tomei
coragem: “Olha, tudo isso é
uma bobagem, porque o me-
lhor partido sou eu!” O casa-
mento com Guita aconteceu
poucos meses depois. Ela
morreu em 2006, logo após a
minha eleição na Academia
Brasileira de Letras.

Por falar nela, o que era o
livro-suporte?

Ótimo lembrar essa histó-
ria. O livro-suporte pros pés é
uma história e tanto. Ele está
ali, num lugar nobre da sala
principal da biblioteca, guarda-
da por anjos e santos barro-
cos que espreitam das pare-
des, ao lado de telas de Tarsi-
la, Lasar Segall e de uma Ma-
dona peruana. De encaderna-
ção austera, ele leva na lom-
bada o nome de Guita Kauff-
man, o nome de solteira da
minha esposa. A um toque,
uma parte do que seria a capa
desliza e deixa à mostra um
mecanismo que eu inventei,
dotado de pés basculantes e
travas. Em instantes, transfor-
ma-se em um descanso para
pés. Foi um presente meu, nos
anos 1930, quando ainda éra-
mos estudantes da Faculdade
de Direito. Guita se queixava
de sua baixa estatura, que a
deixava com os pés no ar quan-
do se sentava à carteira. O li-
vro-suporte resolveu a ques-
tão, discretamente.

Como advogado, o senhor
tentou obter vistos para os

judeus, na época da
Segunda Guerra.

Na época da guerra, diante
do antissemitismo, em nome
da solidariedade e da dignida-
de, procurei ajudar na obten-

ção de vistos para os judeus
europeus, notadamente ale-
mães. Nessa época foi criada
a CIP, Congregação Israelita
Paulista, justamente para dar
apoio aos refugiados. Eu ain-
da guardo um documento do
Itamarati informando que “está
vedada a entrada de indivídu-
os de origem étnica israelita”.
Infelizmente, não consegui es-
ses vistos. Mas, no caso dos
que aqui chegaram com visto
de turista, foi tudo fácil no Mi-
nistério da Justiça. Transforma-
mos esses vistos em perma-
nentes. Dá para entender o Bra-
sil? Afinal, o Brasil é um aci-
dente de percurso ou um per-
curso de acidentes?

 E a Metal Leve, como
surgiu?

 Em 1950, alguns clientes
me procuraram para redigir um
contrato de sociedade com uma
fabricante alemã de pistões –
em tempo: são peças cilíndricas
que “sugam” o combustível, per-
mitindo o funcionamento do mo-
tor. Como os clientes desistiram
do negócio, não perdi a oportu-
nidade e assumi o compromis-
so. Juntei-me a outros quatro
empreendedores e fundamos a
Metal Leve, nome escolhido em
homenagem ao alumínio, ma-
téria-prima do produto. Na es-
teira do desenvolvimento da in-
dústria automobilística, a Metal
Leve se tornou uma potência no
setor de autopeças. Presidindo
a empresa, cheguei a empregar
seis mil pessoas. Posso dizer,
sem pretensão e água-benta,
que ajudamos a desenvolver o
país. E sem tirar um tostão dos
cofres públicos. Isso durou até
o início do Plano Real, na déca-
da de 1990, quando o câmbio
sobrevalorizado reduziu brusca-
mente as exportações e abriu o
mercado brasileiro para as au-
topeças importadas. Após três
anos amargando prejuízo, ven-
di minhas ações em 1996. Do
ponto de vista emocional, foi
muito difícil. Mas, racionalmen-
te, deveria ter vendido antes. Já
adiantei aos meus filhos que
gostaria de descansar em paz
num túmulo que tivesse o se-
guinte epitáfio: “José Mindlin: fa-
bricou pistões a maior parte da
vida sem saber o que eram”.

Qual sua religião?

 Sou agnóstico. Apesar dis-
so, como explicar que volta e
meia um livro raro, que desisti
de comprar por falta de dinhei-
ro, anos depois caia exata-
mente nas minhas mãos, o
mesmo exemplar?

É a história de O Guarany?

Uma loucura mansa. É as-
sim que defino minha paixão
pelos livros. Por amor a eles,
sou capaz de passar 20 anos
atrás de um exemplar raro,
como aconteceu com a primei-
ra edição de O Guarany, de
José de Alencar.

Dá pra ler todos esses
livros de sua biblioteca?

 Ah, eu gostaria de viver 300
anos para ler todos os livros
que tenho aqui em casa... Mas
não dá, né? A gente passa e
os livros ficam. Mas os outros
vão ler.

Quantos livros leu até hoje?

Livros crescem de noite. Até
a vista falhar, eu lia mais de
100 livros por ano. Dos 13
anos até hoje, mais de seis mil
livros. Há dois anos não con-
sigo mais ler. Meus olhos es-
tão com máculas que não há
como operar. Familiares e ami-
gos lêem para mim, mas não
é a mesma coisa. Tenho sau-
dades de passear os olhos
pelas letras enfileiradas, no
silêncio da leitura, e de manu-
sear o objeto de papel e tinta.
Nada substitui o livro. [Rosa-
na, uma de suas quatro assis-
tentes, diz que Mindlin volta e
meia senta-se em sua poltro-
na favorita e fica folheando al-
gum livro, embevecido.]

 Agora o senhor é
 duplamente imortal...

Pois é. Israel Dias Novaes
era presidente da Associação
Paulista de Letras e insistiu
muito que eu me candidatas-
se [em 1999]. Tanto fez que
concordei, mas desde que eu
não fizesse campanha. Fui
eleito. E a história, de certa for-
ma, se repetiu com a Acade-
mia Brasileira de Letras [em
2006]. O Marcos Vinicios Vila-

ça como que me obrigou a ser
candidato. Tive 37 dos 38 vo-
tos e ganhei a cadeira 29. Vou
de vez em quando às sessões,
tanto de uma como de outra
academia. O problema é que as
reuniões são sempre às quin-
tas-feiras, o que gera um confli-
to. Nas duas tenho velhas e
boas amizades. Mas, no fundo,
eu sou leitor e não escritor.

Como foi feito seu ex-libris
[inscrição colada nos livros

 que indicam quem é o
proprietário]?

Diana, arquiteta que se de-
dica às artes gráficas [uma das
filhas de Mindlin], me fez a sur-
presa de desenhar meu ex-li-
bris tendo como divisa a frase
de Montaigne do capítulo so-
bre os livros: “Je ne fay rien
sans gayeté” [grafia original, em
francês medieval]. Nem sem-
pre é possível fazer tudo com
alegria, mas pelo menos pro-
curo percorrer sempre esta tri-
lha: eu não faço nada sem bom
humor.

Quais os livros de sua vida?

Na literatura brasileira, há
dois livros que eu considero
que poderiam ser os livros da
vida de qualquer um: Memóri-
as Póstumas de Brás Cubas,
de Machado de Assis, e Gran-
de Sertão: Veredas, de Guima-
rães Rosa. Machado pode ser
lido mais cedo. Rosa é uma lin-
guagem que a gente tem de
penetrar – mas, depois que pe-
netrou, não larga mais. Lê, relê,
reabre a toda hora.

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com
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O brasileiro precisou
rever alguns hábitos dian-
te da necessidade de
passar mais tempo em
casa durante o isolamen-
to social, por conta da
pandemia do novo coro-
navírus. Dentre as mu-
danças de comporta-
mento, a leitura ganhou
espaço na vida das pes-
soas. Na contramão des-
ta notícia positiva, os li-
vros poderão ficar mais
caros e, consequente-
mente, inacessíveis para
muitos cidadãos.

 Em março deste ano,
foi vendido 1 milhão a
mais de livros do que no
mesmo mês do ano pas-
sado, conforme dados do
Painel do Varejo de Li-
vros no Brasil. A profes-
sora baiana Joelma Quei-
roz, que já se considera-
va leitora antes da pan-
demia, aproveitou o iso-
lamento para se aproxi-
mar dos livros de uma for-
ma ainda mais íntima:
começou a escrever suas
próprias obras literárias.

 Thank you for wa-
tching -  No ano passado,
ela lançou seu primeiro
livro Cadê minha gati-
nha?, que aborda a te-
mática do luto para crian-
ças de forma leve e poé-
tica. Mais duas obras lite-
rárias voltadas para o pú-
blico infanto-juvenil nas-
ceram na pandemia:
Dudu e o espelho da Bisa
e O Renascer da Flores-
ta. “O que mais me moti-
va a escrever é saber que

posso contribuir para a forma-
ção de seres humanos sensí-
veis, mais empáticos e que sai-
bam respeitar as diferenças”.

 A educadora, que tem um
canal no YouTube para se apro-
ximar dos alunos e comparti-
lhar os benefícios da leitura,
acredita que o hábito de ler é
uma grande fonte de aprendi-
zagem, capaz de mudar a vi-
são de mundo de quem o faz,
bem como de ampliar o voca-
bulário, auxiliar na compreen-
são de si mesmo – uma vez
que há identificação do leitor
com o personagem e com a
história – e, ainda, contribuir
para o desenvolvimento cogni-
tivo e emocional.

 Com tantos benefícios,
como os citados acima pela
professora, a leitura ainda não
é acessível a todos os cidadãos
e pode encontrar nova barrei-
ra. Neste mês, uma discussão
virou polêmica acerca da taxa-
ção dos livros, após a Receita
Federal defender, em docu-
mento, “que os livros poderiam
perder a isenção tributária por-
que são mais consumidos por
famílias com renda superior a
10 salários-mínimos”.

 De acordo com a Receita
Federal, a venda de livros pode
começar a ser tributada em
12%, valor da alíquota sugeri-
da pelo governo para a Contri-
buição de Bens e Serviços
(CBS), o que implica em enca-
recimento nos seus preços.

 Para defensores da demo-
cratização da leitura, como a
professora e escritora Joelma,
a taxação literária poderá difi-
cultar o trabalho de escritores,
das editoras e, assim, reduzir
a produção e distribuição de li-
vros. Na outra ponta, a tributa-
ção compromete o acesso dos
brasileiros ao conhecimento e
à cultura. “Acredito que a leitu-
ra é um grande instrumento
para a educação. A vida de
quem lê é modificada, e para
melhor. Existem, cada vez
mais, livros abordando cidada-
nia, o respeito às diferenças e
ao meio ambiente. Por isso, o
ideal é que as pessoas tenham
mais acesso aos livros, e não o
contrário”, defende a educado-
ra. (Correios)

Com mais tempo em casa, brasileiros se
dedicaram ao hábito da leitura, afirma pesquisa
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Se você já foi infectado com COVID-19
SAÚDE

Você pode doar plasma e ajudar outras pessoas com a doença. O Instituto Butantan está
recrutando pessoas que foram infectadas para doar plasma convalescente, a parte líquida do
sangue.  O plasma recolhido de pessoas que já tiveram a doença tem anticorpos que estimulam o
organismo infectado a se defender até gerar sua própria resposta imune. O processo demora
cerca de uma hora - desde a triagem, a aferição de temperatura e pressão, a avaliação e a coleta.

 A doação do plasma segue o mesmo protocolo da doação de sangue. Saiba como e onde você
pode doar e ajudar a salvar vidas em https://redeplasma.butantan.gov.br/.
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No Egipto, as bibliotecas
eram chamadas

''Tesouro dos remédios
da alma''. De fato é nelas
que se cura a ignorância,

a mais perigosa das
enfermidades e a origem

de todas as outras.

Calixto dos ReisBacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) Pós-
Graduando em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito,. Jornalista e
Editor do Jornal São Paulo em Notícias, Revista Ação Brasil, Diretor do Grupo Ação de Mídia da
Rádio e TV Web Ação Brasil.com. Membro/Associado da Associação Paulista de Imprensa (API).
Radialista e Apresentador do Programa Calixto dos Reis, na Rádio Trianon 740AM SP, Diretor do
Sindicato dos Compositores. e interprete do Estado de São Paulo, exercendo a função de
Tesoureiro (SINDIESP) Membro Associado da ABRAMUS - Associação Brasileira de Música e
Artes. Técnico em Transação Imobiliária (TTI) pelo Instituto Universal Brasileiro.  Atividades Artística:
Cantor, Compositor, Músico, Produtor Musical tem  4 Albúm Gravado. É Jornalista Indepedente
Opinativo (IDEALISTA).  E-mail:jornalspnoticias@yahoo.com

Calixto dos Reis
Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.
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Despedida
Vendi tudo que eu tinha
Um jumento, uma cabra e as galinhas
Estou despedindo-me da terrinha
Rumo ao Distrito Federal

Não para ser candango
Mas para aprimorar o intelectual
Aqui vou deixar o que já aprendi, os amores que vivi, os

amigos com os quais convivi
E serão sempre importantes para mim

Não vou esquecer nenhum detalhe
Lembrarei dos lugares, das aventuras que curti
Não sei se voltarei
Mas as sementes que eu plantei, espero ver florir

Mesmo que eu não esteja aqui, alguém vai refletir
Que eu quis ajudar a construir um mundo de paz e amor
No qual a dor seja amparada pelo amor
A tristeza seja cantada com alegria

Que tudo se transforme em poesia
E, quando um dia alguém de mim se lembrar
Ligue-me e conte as novidades de cá

Escritor, músico, compositor,
poeta e membro da

ALBEARTES - Academia de
Letras e Belas Artes de

Floriano e Vale do Parnaíba,
repórter correspondente do

Jornal SP em Notícias,
Revista Ação Brasil  e
membro da ABRAMUS

Associação Brasileira de
Música e Artes.

Morando na mesma cidade
Sofrem de tristeza
A saudade e a paixão
Um caso sem solução
Pois ela teve um romance
Daqueles que não tem palavras
Que dê uma explicação
Ele (a paixão) um sedutor
Fino como uma flor
E por ela morre de paixão
Os dois já se encontraram
Viveram loucuras
Que só cabe
Em filme de ficção
Ela depois se arrepende e foge
Diz que é pecado
E não pode
Viver essa paixão
Ele fica perdido
Sofre escondido
A dor da solidão
Ela quando quer aparece
Faz e acontece
Depois ainda dá uma lição
Que a felicidade
É a paz
Que se tem no coração
E viver um amor proibido
É correr risco e perigo
De acabar triste e esquecido
E morrer sem ter razão
E por cometer tal pecado
A alma não tem salvação
Então eu lhe pergunto
Viver sofrendo de amor
É a solução?

Caso sem solução
POETA JOSÉ PARAGUASSÚ
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Destaque

 Com uma bolsa de estudos e
muitos sonhos na bagagem, a es-
tudante paulista Geovanna Ro-
mero desembarcou na Coreia do
Sul no início de março para fazer
o bacharelado em Biologia na Uni-
versidade Kyung Hee, na capital
Seul. O plano arrojado da jovem
de 19 anos começou a ser dese-
nhado em 2019, quando concluiu
o curso

técnico de Informática Integra-
do ao Médio (Etim), na Escola
Técnica Estadual (Etec) de Rio
Grande da Serra, região metropo-
litana do Estado de São Paulo.
Foi um período intenso de pesqui-
sas até a escolha pelo programa
Global Korea Scoolarship (GKS),
que atendia às suas expectativas
de bolsa integral e acesso a uma
instituição voltada à pesquisa. O
GKS inclui jovens de 17 a 25 anos
de idade, de 160 países, e para
2021 selecionou três estudantes
brasileiras. Além de Geovanna,
uma estudante do município de
Guarulhos e outra do Ceará.  In-
centivo da Etec -  Com um histó-
rico de boas notas na Etec e a
vivência das práticas proporcio-
nadas pela formação técnica, a
estudante se destacou no pro-
cesso seletivo. “Os projetos rea-
lizados na escola, o reconheci-
mento dos professores que redi-
giram uma carta de recomenda-
ção e as atividades de voluntaria-
do foram decisivos na seleção”,
explicou.

 O primeiro ano do programa
GKS é dedicado exclusivamente
ao aprendizado do idioma e é ofe-
recido na Universidade Silla, em
Busan – segunda maior cidade do
país. Some nte após a aprovação
nessa disciplina, a estudante co-
meçará a graduação de Biologia,
em Seul. Como os cursos são mi-
nistrados exclusivamente em co-
reano, o domínio do idioma é con-
dição para os bolsistas continua-
rem no país.

Ex-aluna de Etec inicia temporada de estudos na Coreia do Sul

Revista Ação Brasil / Abril  de 2021
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Victoria Pyetra,
outra pérola de princesa de São Paulo
Victoria Pyetra, com 1,56 metro de altura e 58 quilos,

ficou em segundo lugar como Princesa de São Paulo 467
anos. Os cabelos cacheados cor de mel e olhos castanhos
compõem os requisitos de beleza desta jovem que traz a
vitória em seu nome. Ela é modelo da Sport Models, produ-
ção de Renato Cury

Beleza pura do
brilho do Guarujá

Letícia Sindice
(@leticia.sindice ) tra-
balha no Hospital San-
to Amaro, em Guarujá
(SP), mas sua beleza
chama a atenção de pa-
cientes e também de
colegas de trabalho. Ela
é modelo da Agência
Litoral, de Geraldo
Barrichello, parceira da
Agência Sport Models
de SP de Renato Cury.
Ótimo colírio para qual-
quer tipo de olhos...

Letícia



Ademir Rodrigues 960646334
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Loja 1: Av. Parada Pinto, 118 - Loja A3 - Vila Nova Cachoeirinha
Loja 2 : Av. Parada Pinto, 136 - Loja E2 - Vila Nova Cachoeirinha

 Falar com a Jô - 11 3859-0168 - 9.6356-0508

aloes.cosmeticos aloes.cosmeticos SCR
 ESSÊNCIA CUPIDO

DO AMOR

 ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR
Revista Ação Brasil / Abril  de 2021
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Você pode adquirir através da Aloês Cosmeticos .
Lá você encontra a essência cupido do amor e outros

produtos do gênero, com preços acessíveis ao seu bolso e
atendimento   especial aos clientes e amigos.
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Jornalista Calixto dos Reis,
RÁDIO AÇÃO BRASIL em

Debate todas quintas-feiras
das 13h ás 14hs com os âncoras

do jornalismo brasileiro

www.radioacaobrasil.com

“Música idioma universal sentido e compreendido por todos os povos
dos mais cultos aos iletrados tudo é canto tudo é melodia  no luzir das

estrelas no marulhar das ondas do mar e no canto dos passáros” !
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POESIA EM FOCO
Dina Paraguassú

Enfermeira,
especialista
em Saúde

Pública e  do
Trabalhador.

Poetisa e
Compositora.

É muito louco abraçar-te
novamente
Depois que o tempo levou-o para longe de mim
Que esqueci o sabor dos teus beijos quentes
O teu perfume ainda está em mim

Depois que apaguei os rabiscos dos meus cadernos
Que esqueci as frases que ensaiei para quando te
encontrasse
Que o tempo passou nem sei em qual dos invernos
Chorei na primavera para que tu voltasse

Agora que está de volta
A cada manhã que o sol vem nos aquecer
Percebi que cultivei na memória
Teus beijos quentes e que o meu cheiro ainda está em você

   Dina Paraguassú

AÇÃO BRASILREVISTA



Campanha de arrecadação de alimentos no
Complexo Exportivo do Campo de Marte

 Para quem ainda não assistiu,
acompanhe a matéria completa do SPTV
cobrindo nossa campanha de arrecada-

ção de alimentos e cestas básicas no
Complexo Esportivo do Campo de

Marte.“Local de entrega: “Campo do
Clube Paulista“ Rua Marambaia, 802 -

Casa Verde“Aos  sábados  das  9 às 18
hs e aos domingos das 9 as 14 ou pelos

telefones 999383206 e  984845782

 Um dos principais no-
mes da música nacional,
o cantor Zé Vaqueiro al-
cança a marca de 1 bilhão
de visualizações no canal
oficial no Youtube. Dono
de alguns dos principais
hits do forró, o artista che-

Zé Vaqueiro alcança
marca de 1 bilhão de

visualizações no Youtube

milhões de
visualizações.  “Eu só
tenho a agradecer pri-
meiramente a Deus, em
seguida a minha família,
que é minha base em
todos os momentos, e
claro os meus fãs. Sem
eles eu não teria conse-
guido nada que vem
acontecendo comigo”,
finalizou o forrozeiro.

gou a marca após sete
meses do lançamento do
EP “O Original”, que apre-
sentou sucessos como
“Tenho Medo”, “Cangote”,
“Forró no Interior”, além do
mega hit “Letícia” que
contabiliza mais de 222

Mayara Russi confirmada
em "Verdades Secretas 2"

 A top plus size
Mayara Russi, agenci-
ada da Rock MGT de
Clovis Pessoa, está
confirmada para “Ver-
dades Secretas 2”. A
bela que atua há 15
ano como modelo alça
novos voos e faz sua
estreia como atriz. Es-
calada para viver a per-
sonagem Vitória, uma
modelo plus size bem-
sucedida na carreira
ela viverá na telinha
uma rotina que ela co-
nhece e muito bem,

mas com muitas tramas e suspense.  “Estou muito feliz com essa
oportunidade, sempre quis atuar e esse papel é um presente, só
tenho a agradecer, principalmente ao Guilherme Gobby,
@amoramautner e ao @walcyrcarrasco que confiaram no meu traba-
lho e me deram essa oportunidade” comentou Mayara.

Roberto Carlos perde
 processo de Direito Autoral

O cantor Roberto
Carlos processou a
Imobiliária e Construto-
ra Roberto Carlos, na
Paraíba, arguindo uso
indevido da expressão
“Roberto Carlos”.
Valdomiro Soares, Pre-
sidente do Grupo
Marpa – Marcas, Paten-
tes, Inovação e Gestão
Tributária, explicou o
caso. “A Editora Musical
Amigos, que é quem
detém os direitos do
cantor, perdeu o pro-

cesso em função do dono da imobiliária se chamar Roberto Carlos.
Casos semelhantes são comuns, mas nomes próprios só são
considerados exclusivos em casos específicos e de empresas da
mesma área”, explicou.  Um exemplo de nome que infringiria a lei
de Propriedade Industrial seria se, por exemplo, a imobiliária se
chamasse Rei Roberto Carlos”, finalizou Valdomiro Soares.

Variedades
Revista Ação Brasil / Abril  de 2021
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Atenção Cantores e Compositores
que tem interesse em divulgar seu

trabalho em nosso meios de
acomunicação cito: Jornal, Revista,

Site, Rádio & TV venham nós
procurar através dos nossos

contatos:

(11) 95407-8696  - Falar com Calixtos dos Reis



Todos os sábados das 9h ás 10h
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares

Revista Ação Brasil / Abril  de 2021
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IGREJA EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA

NAS PEGADAS DE JESUS
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Familia Lopes Paproche
Revista Ação Brasil / Setembro de 2020

A Pérola do Litoral Paulista
Revista Ação Brasil / Abril  de 2021
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Projeto de lei
que cria Polo

Cultural,
Gastronômico e

Turístico na
Freguesia do Ó
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Av. Itaberaba, 2741 - Freguesia do
Ó / São Paulo/SP (11) 3925-7005
Email: ferreirasantosimoveis@hotmail.com 94015-7222

Empresário
José Hugo

Revista Ação Brasil / Abril  de 2021
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Nossa loja que fica  na
Lapa, também  está
atendendo  com os
devidos  cuidados

necessários.  Venham
nos visitar.

 Confira  pessoalmente
nossos

produtos e  preços
acessíveis!

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa  - FONE: (11) 3801-4115
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Mesa de Bar

ouça em onlineradiobox.com
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AÇÃO BRASIL
em Debate  todas

quintas-feiras
das 13h ás 14hs
 com os âncoras

do jornalismo
brasileiro

 RÁDIO

JORNALISTA:  CALIXTO DOS REIS
MTB: 0062284/SP



O Facebook está expandindo sua parceria com o Spotify para
criar um mecanismo de escuta de músicas completas na rede
social, que recentemente tem voltado sua atenção para ofertas de
áudio.

A partir da segunda-feira, 26, em 27 mercados, incluindo o
dos Estados Unidos, os assinantes pagantes do Spotify poderão
ouvir seu conteúdo de áudio – incluindo faixas de música
completas e podcasts – a partir do Facebook, usando um
miniplayer para permitir a rolagem contínua no aplicativo da rede.

Thank you for watching
 O Facebook chamou a mudança de “próximo passo natural”

em seu relacionamento com o Spotify. Em 2019, as empresas

Tecnologia

fizeram um acordo para permitir que clipes curtos de música do
Spotify fossem postados nos stories do Facebook.

 O anúncio foi feito uma semana depois que o Facebook
anunciou que estava adicionando podcasts e “salas de áudio ao
vivo”, já que enfrenta a concorrência do aplicativo baseado em
áudio chamado Clubhouse, que está em rápido crescimento.

Mais de 170 milhões de pessoas estão conectadas a páginas
do Facebook centradas em podcasts, e cerca de 35 milhões de
usuários são membros de grupos de fãs de podcast, mas antes de
agora para se ouvir algum exigia-se sair da rede social.

O Facebook também planejou começar a testar Live Audio
Rooms e espera que o recurso esteja disponível para todos os
usuários até o meio deste ano. (A Tarde)

Facebook e Spotify se
reúnem para permitir

ouvir música
 na rede social
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31



Revista Ação Brasil / Abril  de 2021

32

Xuxa é criticada por dizer que queria ser
negra em entrevista com Taís Araújo

Famosas

A apresentadora Xuxa foi duramente criticada nas redes
sociais por dizer, em entrevista para Taís Araújo, que
gostaria de ser uma mulher negra em uma próxima
encarnação. O vídeo da entrevista exibida no “Superbonita”
do GNT em março, acabou viralizando no Twitter na tarde
deste domingo, 18.
 Ao ser perguntada como gostaria de vir em outra vida,
Xuxa disse: “Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu
cabelo, sua pele”. A atriz, em seguida, rebateu: “Ser preta
não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país
e nesse mundo”, alertou.

Thank you for watching

“Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora”,
continuou Xuxa. “Eu também me amo, mas o problema não
sou eu. É o mundo lá fora”, explicou Taís.

“Quando eu olho as pessoas com a cor da sua pele, o seu cabelo… Eu tenho pouco cabelo. Tenho uma pele que queria
muito que fosse dourada, morena, negra. Se pudesse escolher, queria vir assim”, reforçou Xuxa. “Pede pra vir com o espírito
preparado pra aguentar bomba também”, concluiu Taís.
 No Twitter, o vídeo foi bastante compartilhado, levando o nome de Xuxa aos assuntos mais comentados do momento.
 “A Taís foi muito paciente, eu teria deixado ela falando sozinha”, disse uma internauta. “Cada vez sinto mais vergonha de
ter crescido fã da Xuxa”, lamentou outro seguidor.

Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
 iconix_digital@hotmail.com  |  Tel: (11)3976-9677

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

CARVAO
 SÃO ROQUE




