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Comentar sobre a inflação em todos os sentidos, seria malhar em
ferro frio! Mas perguntar a um político até quando a situação econômica
atual persistirá é a mesma coisa, semelhante a um caminhão lotado de
japoneses! Leite e seus derivados sobem de preço; carnes com preços
às nuvens, combustíveis pegam carona, ladrões e criminosos à solta,
futebol sem torcida, frio castigando a todos e inflaciona o preço da nossa
adorada cachaça, uma bebida que muitos rejeitam, porém há uma leva
de admiradores. Paro por aqui. Tire suas conclusões; pergunto: até quan-
do vai perdurar essa situação? Nem Freud responde!

   Calixto dos Reis
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ACADEMIA NOGUEIRENSE DE LETRAS
COMEMOROU O ANIVERSÁRIO DE 14 ANOS
NESTE DOMINGO, DIA 25 DE JULHO 2021

 Em homenagem aos 14
anos de fundação da Acade-
mia Nogueirense de Letras
(ANL) o JM publica uma entre-
vista com o presidente da ANL,
Camilo Martins Neto, escritor e
poeta. Confira a seguir:

JM: Há quanto tempo foi
fundada a ANL?

A Academia Nogueirense
de Letras, ANL, foi fundada no
dia 25 de Julho de 2007, por-
tanto já estamos completando
14 anos de muito trabalho e
conquistas.

JM: Quantos escritores
fazem parte da ANL?

Hoje temos 19 escritores
que são membros efetivos e
fundadores da ANL. São das
cinco cidades da micro região:
Conchal, Cosmópolis, Enge-
nheiro Coelho, Holambra e a
sede em Artur Nogueira. Che-
garemos a 40, pois é o núme-
ro de cadeiras disponíveis na
ANL.

JM: O que os interessa-
dos devem fazer para ser
membro da ANL?

Enviar sua biografia para o
email da presidência:
poetacamilo.martins@gmail.com,
a comissão de admissão ana-
lisa e, se estiver de acordo com
as normas e condições que a
ANL requer, será encaminha-
do o nome para a aprovação
do plenário do nosso sodalício.

JM: Qual é o objetivo da
ANL?

O objetivo da Academia de
Letras, não só a nossa, mas,
todas as academias de letras,
é difundir, conservar e preser-
var a literatura, o legado do
autor e torna-lo eterno, e é por
isso que os seus membros são
chamados de imortais. Não

Entrevista Profº. Camilo Martins – Presidente da ANL

que eles não morram, claro,
mas é que a sua produção lite-
rária não morre.

São muitas as atribuições
de uma Academia de Letras,
Preservar a língua pátria, tam-
bém na preparação de dicio-
nários, atualizando-os, este é
o trabalho dos lexicólogos. Há
o incentivo a publicação de li-
vros, concursos de contos, crô-
nicas, poesias, história do povo,
das cidades, da culinária, etc.
Palestras sobre a língua portu-
guesa, literatura, e tantos ou-
tros objetivos importantes e
necessários, na linguagem e
na escrita de um povo.

JM: O que foi realizado
neste período de funciona-
mento da ANL?

Muitos projetos foram exe-
cutados. Saraus, exposições li-
terárias, com banners, em es-
colas, supermercados, chás li-
terários, chás filosóficos, cami-
nhada literária, biblioteca itine-
rante (Um grande projeto –
Como ponto de cultura do es-
tado de São Paulo – Um cami-
nhão que levava os livros para
as cidades e era aberto a visi-
tação – Fantástico projeto de
leitura e aprendizado). A bíblia
manuscrita, palestras literárias,
lançamento de livros dos mem-

bros, encontros de academias
de letras da região, muitas pre-
miações, como o prêmio “For-
miga de Ouro” que já realiza-
mos várias edições e homena-
geiam as personalidades da
região que fizeram ou fazem a
diferença na comunidade em
que estão inseridas, sessões
solenes e solenidades de con-
cessão de títulos honoríficas, e,
estamos com projetos em an-
damento, para anunciar em
outra ocasião, enfim, são inú-
meras as realizações, o espa-
ço é pequeno para falar de to-
das.

JM: Como se sente sendo
o presidente da ANL?

Eu estou presidente, isso é
efêmero. Em pouco tempo ou-
tro virá. O tempo passa veloz-
mente e nós com ele vamos! É
muito importante para mim que
eu possa contribuir com esta
parcela da cultura literária, é
algo que eu realmente amo,
mas é um compromisso e uma
responsabilidade muito gran-
de, há muitas pessoas olhando
para você e esperando que faça
realmente a coisa certa, na hora
certa, e faça a diferença, as pes-
soas reparam na diferença.

Mas, não é só a ANL, sou
presidente da Academia de Le-

tras do Brasil – ALB, para a re-
gião metropolitana de Campi-
nas, Academia Brasileira de
Letras dos Escritores Adventis-
tas, ABLEA e Presidente da Aca-
demia Mundial de Letras da
Humanidade – AMLH. É de
suma importância colocar que
não ganho nada, não há um
salário, pelo contrário, como
presidente, não tenho nenhum
privilégio, nada! Mesmo a pu-
blicação do livro do escritor, cor-
re por conta dele mesmo, não
há privilégios. Por isso é por
amor mesmo, tem que amar a
causa e vestir a camisa. No en-
tanto, quando eu olhar para trás,
no futuro, e ver que o fruto do
meu trabalho cresceu, flores-
ceu e deu mais frutos, daí então
ficarei e partirei para a eterni-
dade alegre e contente, com o
senso do dever cumprido, fiz a
minha parte.

JM: Sendo membro da
ANL quais as vantagens ofe-
recidas para o escritor lançar
um livro?

A Academia não é um fim
em si mesma. Não tem como
objetivo somente lançar livros,
como já listei alguns dos objeti-
vos das Academias de Letras.
No entanto nos empenhamos
para que o autor possa obter
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condições de publicar um livro
e há muitas maneiras. Pode ser
através de um patrocínio de
uma empresa, da lei conheci-
da como Lei Rouanet, restabe-
lece os princípios da Lei n.
7505, de 2 de julho de 1986, e
institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura; Um acordo
com a editora para pagar a edi-
ção com a venda do livro, etc.
No entanto é preciso esclare-
cer que a Academia não pos-
sui recursos próprios para ban-
car uma publicação de um au-
tor em particular, isso não exis-
te e nem é o objetivo de uma
academia de letras, pois traba-
lhamos em coletividade. Mas,
participamos e damos todo o
suporte para o autor no lança-
mento, divulgação e colocação
do seu livro no mercado literá-
rio, além de revisão, diagrama-
ção e ajustes autor/gráfica/edi-
tora.

JM: Neste período de fun-
cionamento da ANL, algum es-
critor se destacou?

Como eu disse, somos uma
coletividade. A questão do des-
taque já se dispõe pelo próprio
fato do escritor ser eleito mem-
bro da Academia. Nós temos
hoje no Brasil mais de duzen-
tas academias de letras e mi-
lhões de escritores, poetas, cro-
nistas, contistas, etc. Apenas al-
gumas centenas deles têm esse
privilégio, de ser membro de
uma academia de letras. Na
ANL todos se destacam por se-
rem profissionais competentes
nas suas várias áreas de atua-
ção, são médicos, engenheiros,
professores, empresários, jorna-
listas, e tantas outras atividades
que só dignificam as comunida-
des em que vivem e convivem.
O grupo todo está de parabéns!

JM: Você é escritor há dé-
cadas. Fale-nos um pouco so-
bre o seu trabalho como es-
critor e poeta.

Eu já escrevo há trinta e
sete anos. Publiquei o meu pri-
meiro livro em 1987. Não sei
escrever, porque isso é um
aprendizado sempre. Tenho
hoje centenas de poemas e
poesias e muitos contos e crô-
nicas escritos. Já publiquei 3
livros, um livreto e agora saiu o
que seria o quarto livro, “Poesi-
as ao entardecer”.

Tenho uma página no site:
www.recantodasletras.com.br –
ir em autores – colocar o meu
nome Camilo Martins e vai abrir
do lado esquerdo uma lista de
nomes, o meu é o primeiro, cli-
ca e assim vai para a minha
página – Lá tenho 440 traba-
lhos publicados, poesias, poe-
mas, contos, crônicas, etc.,
hoje, com mais de 20 mil aces-
sos.

JM: Onde a ANL está fun-
cionando atualmente?

A ANL funciona á Rua 13
de Maio, Nº 19 – Sala 09 – Cen-
tro – Artur Nogueira – No pré-
dio onde funcionou o PAT.

Essa é uma sala que nos
foi cedida pelo empresário
Adolfo Queiroz e sua esposa
Professora Sueli Tagliari Quei-
roz, aos quais agradecemos
imensamente. Os dois são
membros efetivos da nossa
ANL.

JM: Pode nos brindar com
uma poesia, poeta?!

Alma cansada
Oh, dor que bate e se aprofunda,

No peito do ser que se desfaz,

Em lágrimas também se afunda…

A alma cansada por demais.

É muito mais que simples dor,

Transcende a tudo que conheço.

Lamentos perfeitos do amor,

Vai ver que pequei e eu mereço.

Cansada alma, de vagar sem rumo,

Tua doce calma me comove inteiro,

Tens a pureza da laranja, no sumo!

A riqueza vitamínica do limoeiro…

Procuras a cura para tua saudade!

Queres encontrar a tua realidade.

Poeta Camilo Martins
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Viva  o Dia do Escritor

Dia 25 de Julho, dia do Escritor, quero parabenizar todos, em
nome do escritor e amigo Adrião Neto. Pois sua vontade e garra
está comprovando ser um escritor  de vanguarda, que sempre
reforçou a razão de seu sucesso como um dos maiores
divulgadores da Literatura e História do nosso Piaui. Adrião Neto
é uma referência única da trajetória, do cotidiano sem intervalo
da Literatura e da História do nosso Piaui. Por sua obra e através
dela, passa a História da Literatura , do Jornalismo Piauiense.
Passa a história economica do Piaui. Passa a história  da vida
social que decidiu , para o bem e para o mal, os destino e a
revelação de fatos da nossa história .

A inteligência de Adrião Neto faz dele um escritor polivalente,
versátil nato. E ele faz isso da forma mais dificil:

Pesquisando  muito e “garimpando” fatos e fotos da história da
terra do grande Escritor da Costa e Silva. É exatamente isso que
o leitor deve garimpar nos textos que recheiam as obras do meu
estimado amigo Escritor Adrião Neto .

Homenagem do Escritor João Nunes Filho
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No Brasil, 8,6 milhões de mulheres são donas de negócios. O
número é equivalente a 33,6% do total de pessoas que
empreendem no país, uma porcentagem pequena quando
comparada à de homens (66,4%), mas que fica ainda menor
quando é feito o recorte racial: mulheres negras correspondem
a 47% do total de empreendedoras.
 Os dados apresentados pelo relatório Empreendedorismo
Feminino no Brasil (2021), produzido pelo Sebrae, evidenciam
um dos aspectos das desigualdades racial e de gênero
existentes no país. E ajudam a explicar o porquê da existência
do Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e
Caribenha, celebrado neste domingo (25), já que nem todas
as mulheres são iguais ou têm as mesmas oportunidades.
 “As mulheres têm dificuldades de empreender por conta do
machismo estrutural. E as mulheres negras têm dificuldade
dupla, por causa do machismo e do racismo. Além de sermos
invisibilizadas, nós não temos muitas oportunidades ao nosso
alcance”, relata a empreendedora Laís Lage, criadora da
Saravá Sustentável, que a dois anos investe no setor de
sustentabilidade.
 O relatório Empreendedorismo Feminino no Brasil (2021)
indica que as regiões Norte e Nordeste concentram as maiores
porcentagens de mulheres negras empreendedoras. Na Bahia,
estado onde Lage atua, elas correspondem a 82%. Contudo,
Laís aponta que aquelas que possuem negócios ligados ao
ramo de produtos sustentáveis são negligenciadas.
 As mulheres que ganham destaque no setor de negócios
ecológicos são do eixo Sul-Sudeste. Os eventos que abordam
a pauta da sustentabilidade, raramente chamam pessoas
negras para falar, não há um recorte racial na abordagem feita

Desigualdades
tornam o

empreendedorismo
de mulheres
negras mais
vulnerável

sobre os negócios ecológicos”, afirma. Segundo ela, trata-se de
uma invisibilização social que negligencia, inclusive, a
cosmovisão das comunidades e povos tradicionais, já que entre
os povos negros e indígenas a relação harmônica com os
recursos naturais é um dos princípios basilares.
  Além da baixa representatividade numérica e invisibilização,
Laís aponta outros entraves para sua atuação como
empreendedora no setor de negócios ecológicos. “Existe uma
defasagem com relação à legislação e a configuração das
empresas que têm surgido, com isso muitos negócios de
impacto não conseguem se adequar por não cumprir uma série
de exigências que não se aplicam à sua atuação”, explica. Além
disso, ela evidencia a falta de incentivos para empresas que
contribuem com a diminuição dos impactos ambientais no pós-
consumo, como é o caso da Saravá que aposta em produtos e
embalagens biodegradáveis e compostáveis.
O levantamento realizado pelo Sebrae, em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas, aponta que as desigualdades sociais
existentes entre mulheres brancas e mulheres negras é outro
fator que dificulta o afroempreendedorismo feminismo. De
acordo com as instituições, 36% dos negócios gerenciados por
mulheres negras foram fechados, ainda que temporariamente,
no primeiro ano de pandemia.

A pesquisa, que ouviu empreendedoras de todo o país, indica
que a impossibilidade de atuar remotamente somada à
dificuldade de acesso a crédito foram os fatores que mais
contribuíram para esse cenário. O levantamento apontou que
58% das mulheres negras que solicitaram empréstimo tiveram
resposta negativa, 25% por possuírem CPF negativados.

Os dados apresentados pelo relatório Empreendedorismo Feminino no
Brasil evidenciam um dos aspectos das desigualdades
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 O Jornalista Calixto dos Reis, recebeu a professora Drª Fernanda Gonçalves  em entrevista , tema Crime de prevaricação
tipificado no código penal Brasileiro artigo 319. Na ocasição a entrevistada Drª Fernanda Gonçalves discoreu com maestría a

repeito de quem pode cometer o Crime de Prevaricação tema este que está tão em volga , se fala muito no crime de
prevaricação e pouco se explica com clareza a respeito de quem são os agentes. ativos e passivos.

Para saber melhor do que foi debatido acesse o nosso site: www.radioacaobrasil.com do
programa Calixto dos Reis do último dia  10 de julho

AÇÃO BRASIL  EM DEBATEAÇÃO BRASIL  EM DEBATE



Agências reguladoras de
medicamentos dos Estados
Unidos (EUA) aprovaram o
aducanumab, da Biogen Inc,

Agência dos EUA aprova
remédio contra Alzheimer
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como primeiro tratamento a
combater uma causa prová-
vel da doença de Alzheimer,
apesar de uma polêmica que

questiona se os indícios clí-
nicos provam que o remédio
funciona.  O aducanumab
visa a remover depósitos
aderentes de uma proteína
chamada beta-amiloide de
cérebros de pacientes nos
estágios iniciais do Alzhei-
mer para conter seus estra-
gos, que incluem perda de
memória e a incapacidade
de cuidar de si mesmo.
“Essa é uma boa notícia para
pacientes com Alzheimer.
Nunca tivemos a aprovação
de uma terapia transforma-
dora de uma doença”, disse
o doutor Ronald Petersen,
especialista em Alzheimer
da Clínica Mayo.

 Mas, ele alertou: “Isso
não é uma cura. Espera-se
que desacelere o avanço da
doença.” E acrescentou:
“Acho que é um grande dia.

Mas não podemos fazer mui-
tas promessas.”    O Alzhei-
mer é a sexta maior causa de
mortes nos EUA. A Agências
de Alimentos e Medicamen-
tos (FDA) disse, em seu site,
que testes clínicos do trata-
mento, que será vendido com
a marca Aduhelm, mostraram
uma redução das placas, que
se espera levar a um declínio
mais lento dos pacientes.
“Embora os dados do Adu-
helm sejam complicados no
que diz respeito aos benefíci-
os clínicos, a FDA determinou
que existem indícios substan-
ciais de que o Aduhelm reduz
as placas de beta-amiloide no
cérebro e que é razoavelmen-
te provável que a redução des-
sas placas leve benefícios im-
portantes aos pacientes”, dis-
se a agência em comunicado.

CIÊNCIA

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
      Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br
Tels: 3801-4115 - 3675-0929
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BEM ESTAR

Como aumentar a dopamina no cérebro
através de hábitos saudáveis

Para manter os hormônios equilibrados e em bom funciona-
mento, é muito importante ter um estilo de vida saudável – com
uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos. A
dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor conhecido como
“hormônio de bem-estar” que cumpre importantes funções no
cérebro, auxiliando nos processos cognitivos e no controle das
emoções. Embora seja produzida naturalmente pelo organismo,
essa substância pode ser estimulada através de uma série de
hábitos saudáveis. Para te incentivar nesse sentido, nós separa-
mos dicas de como aumentar a dopamina no cérebro no dia a
dia. Vale a pena conferir!

Dopamina: como aumentar esse neurotransmissor no or-
ganismo?

Para que o organismo consiga produzir bons níveis de dopa-
mina, é fundamental muni-lo com alimentos nutritivos e ter uma
rotina voltada para o bem-estar (tanto corporal quanto mental).
Confira as principais estratégias para acertar nesse quesito:

Coma alimentos ricos em proteínas

Incluir alimentos ricos em proteínas – como peixes, carnes
magras, leguminosas (feijão, soja, grão-de-bico) e folhas verde-
escuras, como couve, brócolis e espinafre – é fundamental para
aumentar os níveis de dopamina no organismo. Isso porque as
proteínas fornecem os aminoácidos necessários para a produ-
ção dos hormônios – ou seja, devem estar presentes na dieta de
todos.

Beba bastante água diariamente

Manter o corpo hidratado também é fundamental para a pro-
dução de células, hormônios e para o funcionamento do organis-
mo como um todo. Por isso, para manter bons níveis de dopami-
na, é fundamental beber ao menos 2 litros de água por dia. É
possível, inclusive, calcular a quantidade ideal de líquidos que
cada pessoa deve ingerir diariamente de acordo com o seu peso.
O indicado é multiplicar 35 ml de água pelo seu peso – seguindo
essa lógica, uma pessoa de 70 kg deve tomar cerca de 2,5 litros
por dia. Bem simples, né?

Evite alimentos ultraprocessados ou muito gordurosos

Além de incluir alimentos importantes (como os ricos em pro-
teínas) no cardápio diário, é necessário cortar outros que podem
atrapalhar o metabolismo, gerar um acúmulo de gorduras e im-
pactar a produção de dopamina ou outros hormônios. Produtos
ultraprocessados (como biscoitos recheados e congelados), fri-
turas e açúcar em excesso podem causar um estresse oxidativo,
enfraquecer a imunidade e inibir a produção de serotonina e do-
pamina – hormônios ligados ao controle do estresse e ansieda-
de. Por isso, para ter um bom humor no dia a dia, uma boa dica é
tentar ter uma alimentação o mais natural possível.

Pratique exercícios aeróbicos
Você sabia que os exercícios físicos (em especial, os aeróbi-

cos) são ótimos para aumentar os níveis de dopamina e seroto-
nina? Atividades como corrida, ciclismo, natação e aulas de dan-
ça ou artes marciais estimulam o aumento desses neurotrans-
missores, gerando uma maior sensação de bem-estar. Por isso,
o ideal é tentar praticar esses exercícios de forma bem regular, ao
menos 3 vezes por semana.

Tenha uma boa rotina de sono
Não adianta apenas se exercitar e se alimentar bem, ok? Para

manter os níveis de dopamina altos, é crucial ter uma rotina equi-
librada de sono. Para isso, tente fazer atividades relaxantes, como
yoga ou meditação, e até mesmo prepare chás medicinais rela-
xantes para tomar à noite, como os de camomila, erva-cidreira e
alfazema. Faça um esforcinho para dormir ao menos 7 horas por
noite que não tem erro! (Conquiste Sua Vida)
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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 Reis Bacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
Curso de Extensão de Diplomacia e para Diplomacia pelas Faculdades  Metropolitana 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 Transações  Imobiliária (TTI) pelo
Instituto Universal Brasileiro. Corretor de Imovéis.   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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www.radioacaobrasil.com
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A MÍDIA E O CRESCIMENTO DE SEU TRABALHO.
@marcelafochusfotografia

Agenda Cultura - Beatriz Apati

““Nada melhor do
que começar a relatar o
poder da midia através
de minha própria Histó-
ria, EU  Beatriz Apati,
sou uma bailarina que
iniciou aos 3 anos de
idade sua trajetória,
nascida em cidade sim-
ples, uma Catarinense
cheia de sonhos, e todo
sonho para ser realiza-
do, precisa de esforço,
estudei a dança através
de uma bolsa de estu-
dos, concedida pela De-
legada da Dança do Es-
tado de Santa Catarina,
na época a ilustre Fla-

via Vargas, cursei com
os melhores e maiores
mestres, Sou a retribui-
ção da bondade de Flá-
via, e desde 2015 faço o
mesmo, ajudo crianças
de baixa renda a Dan-
çar de forma gratuita,
através de meu projeto
social DANÇA PARA TO-
DOS, meu maior orgulho
e felicidade, eu também
atuo como modelo e
atriz , cursei teatro dan-
ça e estou envolvida em
muitos segmentos da
arte.

 MAS COMO MAN-
TER TUDO ISTO ? como

conseguir ajuda ao pro-
jeto social, e conseguir
uma carreira de Suces-
so ?

É ai que entra a força
da midia, entre estas for-
ças venho de meu pró-
prio punho, falar do meu
orgulho e dos resultados
em ser credenciada no
Grupo Ação de Midia
como repórter, e estar a
frente na Rádio Ação
Brasil, com meu Progra-
ma Beatriz Apati e con-
vidados que vai ao ar to-
das ás quintas as 16hs
ás 18h, através da força
e da  divulgação da mi-
nha carreira cresce a
cada dia, atualmente de
agenda cheia venho ci-
tar algo extraordinário,
sou  alem de bailarina
reconhecida Internacio-
nalmente e Embaixado-
ra da paz no Brasil.  Fui
convocada a participar ,
e hoje  sou jurada no
Programa o Show é seu
de Ricardo Moisés pela
Band Paulista, Além da
competicao dos calou-
ros, temos também o
quadro Talentos de Ouro
onde se homenageia um
artista de todo segmen-
to da arte que tenha aci-
ma de 58 anos pra que
mostre seu trabalho no
programa.

“Alem é claro, das
atrações regionais que
vao ao programa divul-

gar seus trabalhos auto-
rais ou de reeleituras
musicais.“No SHOW É
SEU ja passaram nes-
ses meses Rinaldo Via-
na ( Tenor do Raul Gil),
Liriel ( Soprano do Raul
Gil) Tony e Kleber, Ricar-
do e Marcelo ( Tenores
do Brasil tbem Raul Gil)
Dannilu O Elfo ( Contra-
tenor de varios progra-
mas nacionais) Jayne
reconhecida nacional-
mente e Renata Pache-
co, a Bruna Surfistinha.
“A equipe do programa
é muito unida, “A procu-
ra de artistas de todo
Brssil para se apresen-
tarem no programa é
grande, devido a quali-
dade  e respeito que a
direção e produçao do
programa tem“O apre-
sentador Ricardo Moi-
ses é um cantor experi-
ente ganhador de vari-
os festivais de músicas
inéditas e tambem de in-
terpretação em varias
regioes do Brasil.  ficou
por muito tempo como
calouro no programa
Raul Gil no ano de 2001
e 2002 participando em
outros programas naci-
onais de talentos tais
como Sabadaço e Boa
Noite Brasil na Band
com.Gilberto Barros,
Gente que Brilha com.
Silvio Santos, Programa
do Ratinho, O Melhor do

Brasil na Record com Mar-
cio Garcia etc... E hoje  esta
crescendo também  como
apresentador e dando
oportunidades a talentos
regionais e nacionais.

“O programa pode ser
assistido por todos pelo
canal do programa no you-
tube:“ O show é seu ou o
show e seu oficial da qual
Eu Beatriz Apati sou jura-
da.. com ORGULHO E
COMPETÊNCIA ,“ procuro
ser justa na escolha dos
calouros, e sempre falo
com respeito, ao me diri-
gir a um candidato, portas
se abrem, hoje conto com
grandes parcerias, pois
uma andorinha sozinha
não faz verão, por isto
agradeço a Deus as por-
tas abertas, e deixo aqui o
testemunho de como a
midía é importante para
nós artistas, a Rádio Ação
Brasil e todas as suas mi-
dias é um carro chefe para
se abrir portas, venha di-
vulgar seu trabalho conos-
co, minha gratidão a todos
e a chefia Calixto dos Reis,
pela oportunidade. “Bea-
triz Apati.
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Bar do Tião Sede Zero
O Bar do Tião é um local onde os amigos se reúnem para apreciar uma

cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos do seu time de coração,
paquerar e se divertir muito.   Estamos abertos de segunda a sábado. O Bar
traz além das saborosas porções, diversos atrativos especiais. Dispomos de
um vasto acervo de cachaças nacionais e importadas.  Sinta-se à vontade
com seus amigos e familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos nossos
serviços. A conquista de nossos clientes está relacionada a grande qualidade
que oferecemos em nossos serviços.

Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó
  Telefones: (11) 3999-5213 / 94736-4989  www.bardotiao.com.br
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Apresentador foi recepcionado com
alegria pelos funcionários

Após quase dois anos longe dos estúdios do SBT, o
apresentador e dono da emissora, Silvio Santos apareceu nos
bastidores da TV nesta sexta-feira (23). Imunizado com as
duas doses contra Covid-19, Silvio foi bem recebido pelos
funcionários.
 O retorno foi publicado pela filha de Silva, a apresentadora
Patrícia Abravanel, nas redes sociais. “Spoiler! Muita emoção
hoje nos estúdios do SBT. Em ritmo de festa. Ele volta depois
de quase dois anos sem pisar no SBT. A alegria do pessoal é
contagiante. Como ele é amado!”, escreveu.
 “Sem choradeira, hein, eu tô vivo!”, disse o apresentador.

RADIO
Silvio

Santos
retorna aos
estúdios do
SBT após

quase dois
anos: ‘Sem
choradeira,

tô vivo’

Leonardo será primeiro convidado musical do
programa de Faustão na Band, afirma colunista

O apresentador Faustão já escolheu a atração musical da sua reestreia na Band em janeiro
de 2022. Segundo o colunista André Romano, o convidado é o cantor sertanejo Leonardo,
recordista de visitas ao Domingão, na Globo, ao longo dos 32 anos do programa, foram
mais de 70 vezes..  O novo programa de Faustão na Band começará a ser gravado ainda
este ano, mas a estreia está prevista para o dia 9 de janeiro de 2022.

Famosos
Criadores do Rock in Rio anunciam novo

festival de música em São Paulo

Música

A cidade de São Paulo vai ganhar
um novo festival de música para
chamar de seu. Isso porque os
criadores do Rock in Rio anunciaram,
nesta sexta-feira (16), o The Town. O
evento, que ainda não tem atrações
confirmadas, vai acontecer em
setembro de 2023, no Autódromo de
Interlagos.  “The Town será mais uma

referência do entretenimento de qualidade no Brasil, com entregas
também de alto nível para o público e para as marcas”, afirma o
empresário Roberto Medina, em comunicado.  O investimento para
realização do evento será de R$ 240 milhões. A expectativa do
público é de 105 mil pessoas por dia. De acordo com o comunicado,
a proposta do festival é ter “a música como aliada e uma inspiração
na história da cidade para o desenvolvimento do desenho
arquitetônico e conceitos”.  “Assim como o Rock in Rio, The Town
nasce dessa paixão pela nossa terra, da amplificação do olhar
para novas oportunidades e do desejo que a pandemia me trouxe
nestes meses de trazer algo inédito”, explica Medina.

 Com o Rock in Rio confirmado para setembro de 2022, a ideia
é manter o festival em São Paulo nos anos ímpares

415



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
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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
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Silêncio
Respeitarei o teu silêncio
Prometi lhe ajudar
A esquecer de mim
E a deixar de me amar
Eu já penso diferente
Não quero te esquecer
E nem deixar de lhe amar
Guardarei cada segundo que vivemos
Para o nosso amor eternizar
Eu sei que mesmo que eu quisesse
Não conseguiria lhe esquecer
Mas você ensinou-me uma coisa importante
Foi aprender a não sofrer
Quando a saudade bate
Fico pensando em você
Agradeço a Deus pelo presente
Que foi lhe conhecer
Outros momentos iguais
Nunca mais eu vou ter
Foram tantas loucuras
Gostosas de viver
Que Deus proteja o seu caminho
E nunca te deixar sofrer
Quem sabe em outra vida
Um novo amor vamos viver
JOSÉ PARAGUASSÚ

Cachoeira
Eis como um véu reluzente entre as
matas
Formando lagos e ribeirões
Recebo de ti uma doce mensagem
És fonte de vida para multidões

As tuas águas cristalinas
Caem na correnteza dos rios
Que levam a vida das nascentes
A se estender como um fio

Que liga a sua beleza prateada
Transpondo a natureza em flor
Cortando as matas ensolaradas
Chegar ao mar com esplendor

Das alturas caindo com seu bailar
Um arco-íris sorrindo a te admirar
Como nuvens multicores
Às vezes se apresenta ao meu olhar

São tantos os seus encantos
A tua forma de manto
Que o universo com carinho formou
É como o véu de Maria, mãe de
nosso Senhor
Dina Paraguassú

Enfermeira,
especialista em

Saúde
Pública e  do
Trabalhador.

Poetisa e
Compositora.



Torta de liquidificador de frango
Ingredientes:
Massa
3 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Tradicional
3 ovos
3 xícaras (chá) de leite
1 pacote (100 g) de Queijo Parmesão
1 colher (sopa) de fermento químico
Recheio
1 xícara (chá) de frango desfiado
1 lata de milho verde em conserva escorrido
2 tomates sem sementes picados
10 azeitonas verdes em rodelas
1 colher (chá) de sal
3 colheres (sopa) de salsa picada
Cobertura
1 colher (sopa) de Queijo Parmesão

Modo de preparo:
Recheio
Em uma travessa, junte o frango, os tomates, o milho e as azeitonas.

Acrescente o sal e salsa picada, misture bem e reserve.
Massa
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes líquidos e, em seguida,

acrescente o restante dos ingredientes até obter uma massa homogênea.

Receitas
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Montagem:
Unte uma assadeira retangular grande. Espalhe metade da

massa na forma, adicione o recheio e finalize com o restante
de massa. Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno a 180°C,
já preaquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar. Espere
esfriar para cortar em quadradinhos e sirva!
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Parabéns,
                        Ricardo Granja

GENTE DA GENTE

Nicolau Helito,
Conselheiro
Distrital Oeste
e Conselho
Consultivo da
ACSP, parabe-
niza o Superin-
tendente da
Distrital Sudo-
este Ricardo
Granja, pela
sua posse e
também, ao
Presidente da
ACSP, Alfredo
Cotait Neto.

 Ricardo GranjaNicolau Helito,  Alfredo Cotait Neto.

Em um momento tão complicado da vida de uma
sociedade injusta e despreocupada com o
próximo, encontramos, em Santana, um cidadão
arretado vindo do Nordeste que faz a diferença.
Em um local  muito movimentado, pessoas
passam todos os dias e nem se importam com a
limpeza das ruas. Neste endereço, no número
91, se destaca Antônio Braga, que trabalha na
região desde 2005, vendendo bonés e, atualmen-
te, máscaras. Toninho, como é chamado diz que
sempre limpou o local e que não vai embora
antes que tudo esteja pronto. "Sempre fiz porque
considero importante manter limpo o lugar que a
gente trabalha (...) sou simples, mas limpinho",
afirma o empresário. Sobre a consciência das
pessoas que circulam no local, é possível ver,
claramente, o quanto as pessoas não se impor-
tam com o ambiente em que convivem. A rua
leite de Morais é muito suja e com poucas
lixeiras. Toninho faz diferente, mostra o quanto é
importante cuidar da cidade e o quanto isso o faz
bem.  " Eu amo meu trabalho, minha cidade e
vou sempre zelar por ela. Eu acredito que o
pescoço ajuda a cabeça, a mão, os dedos e as
pessoas podem ajudar umas para as outras.
Precisamos evoluir como ser humano", finaliza

Camelô, em Santana , dá exemplo de cidadania
Antônio Braga faz o mesmo  trabalho  há 20 anos:

" É  uma obrigação de todos."



Todos os sábados das 9h ás 10h
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Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
 iconix_digital@hotmail.com  |  Tel: (11)3976-9677

Netflix aumenta preços no Brasil; Assinatura
pode chegar a R$ 55,90

A partir desta quinta-feira, 22, a Netflix irá reajustar os valores da assinatura no Brasil.
Os novos preços variam entre R$ 25,90, no plano básico, e podem chegar a R$ 55,90, no
plano premium.  Segundo a plataforma do streaming, o aumento é acompanhado da
promessa de uma experiência melhor para os assinantes e da ampliação do catálogo de
filmes e séries originais, tanto brasileiros como internacionais. Também há previsão de
investimento em games inspirados no seu conteúdo original, como a série “Stranger
Things”. Os jogos serão disponibilizados, inicialmente, nos smartphones e podem migrar
futuramente para a TV.  A última vez que os preços sofreram reajustes no Brasil foi há
mais de dois anos, em março de 2019. O aumento se aplica tanto para as novas assinaturas
como para as antigas. Os atuais assinantes serão comunicados da mudança nos próximos
30 dias e terão outros 30 dias para decidir alterar ou não seus planos, ou até mesmo
cancelar a assinatura. A data exata da comunicação dependerá da conta de cada assinante.

CONFIRA OS NOVOS VALORES - Plano básico (1 tela): R$ 25,90 / Preço anterior de R$ 21,90;
Plano padrão (2 telas, qualidade de vídeo em Full HD): R$ 39,90 / Preço anterior R$ 32,90;

Plano Premium (4 telas, qualidade de vídeo em Ultra HD, HDR, Dolby Atmos): R$ 55,90 / Preço anterior R$ 45,90. (A Tarde)

CINEMA

DESTAQUE

Filme de Bárbara Paz e longa com Rodrigo
Santoro são selecionados para Festival de Veneza

O novo filme da atriz e cineasta Bárbara Paz, “Ato”, e o longa “7
Prisioneiros”, estrelado por Rodrigo Santoro e Christian Malheiros,
são os representantes do Brasil no Festival de Veneza 2021.

 No curta “Ato”, uma mulher oferece um serviço para dormir de
conchinha e sem sexo, apenas sua companhia. Gravado em
outubro passado, em Ouro Preto, Minas Gerais, o filme conta com
Alessandra Maestrini e Eduardo Moreira .

 “É uma honra tão grande voltar ao grande Festival de Veneza
com meu primeiro filme de ficção. Um pequeno ATO de silêncio e
solidão”, comemorou a diretora Bárbara Paz.

 Em “7 Prisioneiros”, o jovem Mateus (Malheiros) sai do interior
em busca de uma oportunidade de trabalho em um ferro velho de
São Paulo comandado por Luca (Santoro). Chegando lá, acaba
se tornando vítima de um sistema de trabalho análogo à escravidão.

 O longa foi produzido por Fernando Meirelles e Ramin Bahrani
e tem estreia prevista na Netflix ainda este ano.

 “O filme, dirigido por Alexandre Moratto, é mais uma
oportunidade importante pra gente falar pro mundo de temas
urgentes por meio da Arte. Fico muito honrado por fazer parte
disso, ao lado de uma equipe tão dedicada e deste grande talento
que é Christian Malheiros”, escreveu Santoro no Instagram
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Na noite de autógrafo do livro de autoria da escritora Daniele Cunha, filha do ex Presidente da Câmara Federal
Eduardo Cunha que relata todos os fatos e episódio que causou contou com a saída da Presidente Dilma
Rousseff para assumir o poder seu vice Presidente o Jurista Prof. dr. Michel Temer. Estiveram prestigiando o
acontecimento, autoridades entre deputados, senadores os jornalistas Edgar Lisboa do Jornal do Brasil, Fernado
Girão e ex - assessor de imprensa da ACB - Associação dos Congressistas da Câmara do Deputado e do
senado federal dr. Rômulo Mesquita, dr. Luis Medeiros empresário, Anderson Cunha e políticos convidados ao
lançamento muito concorrido e um dos mais prestigiados na Capital da República. O local foi no badalissimo
Espaço da Galeria Pátio Brasil. Texto  Fernando Girão e fotos de Telmo Ximenes.

Livro de Daniele Cunha sobre o
impeachment de Dilma Rousseff

Cels: 9.5407-8696 - 9.5127-7600
 Telefone: 2309-3526
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Rayssa Leal faz história e
ganha a medalha de prata

 no skate street

Rayssa é a atleta mais jovem da história
do Brasil subir ao pódio em Olimpíadas.
Aos 13 anos e 203 dias, bateu de longe o
recorde de Rosângela Santos, bronze em
Pequim 2008 com 17 anos no 4x100m do
atletismo. Fadinha é, também, a mais
jovem brasileira a participar dos Jogos. A
marca anterior era de Talita Rodrigues,
nadadora que foi finalista no 4x100m livre
em 1948, nos Jogos de Londres. Na
ocasião, tinha 13 anos e 347 dias.
– Eu estou muito feliz, porque pude
representar todas as meninas, a Pamela
e a Leticia, que não se classificaram, todas
as meninas do skate e do Brasil. Poder
realizar meu sonho de estar aqui e ganhar
uma medalha é muito gratificante. Meu
sonho e sonho dos meus pais – disse a
jovem skatista.

Destaque Principal

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



Familia Lopes Paproche
Revista Ação Brasil / Setembro de 2020

A Pérola do Litoral Paulista
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Projeto de lei
que cria Polo

Cultural,
Gastronômico e

Turístico na
Freguesia do Ó

Após 24 anos de TV Globo, Angélica estreia programa sobre astrologia na HBO
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Fazendo a
Egípcia Arisha

Lunna   comemora
seus 23 anos de

Cleópatra
Com o tema Egito, festa de aniversário

da Modelo Arisha Lunna reuniu seus ami-
gos, patrocinadores na última sábado (10),

no Lounge Secrett em São Paulo. A modelo
se produziu no Hotel Pullman Vila Olímpia, o

Estilista Hermann Atelier preparou seu
figuro todo no dourado e pedrarias em

Cleópatra.   Palavras da Modelo  - " Estou
de parabéns, não poderia estar me sentin-

do mais feliz e de bem com a vida. Sinto
que sou uma menina abençoada e imensa-

mente agraciada com tudo que recebo
neste mundo dia a pós dia.

,

A Pérola da
Baixada
Santista

 ,Gabriela Martins
estará   participando
do Musa da Seleção
2021, sendo essa
mais uma produção
de Renato Cury. A
bela tem apenas 18
anos e 1,67 de
altura. Ela acaba de
terminar de cursar a
faculdade de
logística e pretende
seguir a carreira.
Sigam nas redes
sociais @biiblack_



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

Empresário
José Hugo
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Professor João Augusto
9.5247-7510
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 Qual é o objetivo da Academia de Le-
tras? Qual a razão de sua existência? O
que faz a Academia de Letras? Qual a sua
função? Como bem disse Filgueiras Lima
em sua oração proferida a 15 de agosto
de 1951, na Academia Cearense de Le-
tras, “Não devem ser as academias igreji-
nhas de maior âmbito em que o espírito
de Coterie possa manifestar-se mais am-
pla e desenvoltamente. O seu objetivo não
é o mutuo turibular do incenso da lisonja:
não é o reciprocar permanente de elogios
bajulatórios, nem a permuta oficial de láu-
reas e títulos honoríficos. Reduzidas a essa
função de instrumento de vaidade pesso-
al e da fatuidade humana, transformar-se-
iam, por certo, num entrave ao progresso
das letras que essencialmente, lhes com-
pete incrementar, ampliar, desenvolver e
dirigir. Academia de Letras que não é foco
de cultura, que não acende ideais de ele-
vação mental na alma de um povo ou de
uma nação, que não aprimora e opulenta
os recursos da língua nacional, assegu-
rando-lhe o resguardo e patrocínio das for-
mas e modos expressionais de maior be-
leza e pureza idiomática - é Academia que
não tem consciência de si mesma, do seu
papel, da sua função, da sua autoridade,
do seu ministério, da sua força. Se não
exerce influência na difusão das letras e
na formação da sensibilidade estética do
povo em geral, deixa de representar um
órgão de vital importância no desenvolvi-
mento histórico e cultural do país”.

 Objetividade -  “Academias de Letras
como grêmios literários, para o só e mo-
nótono declamar de versos e discursos,
vazios de conteúdo humano e social, des-
ligados da realidade viva da época e do
meio, nada constroem, nada significam,
nada deixam: são anacronismos incom-
patíveis com as necessidades e proble-
mas culturais do nosso tempo”.

 Ser e não apenas estar -  A Academia
de Letras não é um fim em si mesma. É o
meio pelo qual os acadêmicos afiliados
se utilizam para imortalizar os seus traba-
lhos escritos. “Imortalidade - é a palavra
mágica das academias. O instinto de con-
servação busca nesta ilusão de vida lite-
rária eterna uma compensação, que a psi-
canálise explica e desvenda, para a dis-
solução orgânica, fatal e irremissível. Mas
o conceito de eternidade não se comporta
dentro dos quadros estreitos e materiais
da terrenalidade. O que é humano e terre-
no é também perecível e imperfeito. Ainda
que a alma, partícula do divino, segundo
Platão, seja a fonte da beleza literária e
das criações estéticas - nem por isso po-
demos pensar numa imortalidade adstri-
ta ao conceito cronométrico, e não metafí-
sico, de tempo...”. A Academia de Letras
está para o escritor, como a chuva está

para a terra. O escritor planta e a Acade-
mia de Letras faz com que essa planta se
consolide, se fortaleça e se multiplique
espalhando esse pensamento e o conhe-
cimento estabelecido pelo autor em gera-
ções posteriores atingindo assim a imor-
talidade no proposto pelo escritor. “O ´mo-
numentum aere perennius´ de Horácio,
ainda que não tenha sido destruído após
dois mil anos, e, antes, se nos apresente
cada vez mais venusto e mais sólido, por
quanto tempo permanecerá de pe? Que
representam os ´séculos sem número´do
venusino genial diante dos séculos sem
fim da eternidade?”

Nem o tempo apaga os efeitos dos
seus feitos. Como a chuva não pode apa-
gar as conseqüências do que regou ca-
indo na terra. Uma vez que caiu tudo que
é semente, que foi molhada, brota. Boa
ou má, mas brota. Se vai vingar e cres-
cer, ninguém sabe e se crescendo vai
produzir frutos, ninguém pode garantir,
mas vai ser e não apenas estar.

 Eleição da prioridade -  Somos con-
vidados a eleger nossas prioridades,
antes que seja tarde demais. É neces-
sário, neste momento, dar importância
ao que é do nosso interesse hoje, não
deixando para depois. Manoel Dantas era
daqueles que gostava de contar estórias
e juntava os sobrinhos para contá-las.
Muitas delas mentirosas até. Ele traba-
lhava nas caldeiras colocando lenha
para gerar a energia da cidade. Fumava
um cigarro de palha, dos mais fedidos e
tomava muita cachaça. A esposa era evan-
gélica e os filhos também. Manoel disse
que um dia também seria. O tempo pas-
sou, ele envelheceu, ficou cego, parcial-
mente surdo e agora já desgraçado pe-
las intempéries da vida e dos anos re-
solveu que seria o momento de se tornar
“crente” como costumava dizer. Foi bati-
zado numa igreja evangélica, mas não
podia mais fazer nada por alguém ou
mesmo para a igreja, já que nem mes-
mo condição tinha de ir à igreja. Trazia

consigo o contrário do dito popular: “Não
faça hoje o que você pode deixar para fa-
zer amanhã, nem que não faça amanhã
também!”

 “A Autoridade repousa sobre a razão”
-  Quando ainda na faculdade eu tinha um
professor de arqueologia, Dr.Júlio
Shuwantes, que dando sua aula, vez por
outra, parava para corrigir um texto que
ele dizia estava errado. Fato curioso era
que o livro em que estudávamos era de
autoria dele mesmo. Mas ele dizia: “Esta
parte está errada porque eu fiz este livro
baseado em diversas pesquisas de ou-
tros autores e ocorre que este autor aí
está equivocado neste aspecto, eu estive
lá neste lugar, nesta escavação arqueo-
lógica e vi que não é assim como ele es-
creveu...”.

Só podemos falar ou escrever aquilo
que nos compete como autoridade. Eu
jamais poderei fazer uma palestra ou es-
crever sobre medicina ou direito, não te-
nho essas formações, não sou autorida-
de nesses assuntos. Sou teólogo, logo,
procuro ser autoridade na minha área.
Nada vale mais do que o testemunho.
Veja, eu estive lá, eu vi! Eu estudei, eu sei.
É fantástico! Como disse Saint Exuperí,
autor de O Pequeno Príncipe: “A autorida-
de repousa sobre a razão”.

 Não tenho tempo -  O grande refor-
mador Protestante Martinho Lutero cos-
tumava dizer: “Estou tão ocupado hoje que
resolvi tirar duas horas do meu tempo para
ler e meditar na palavra de Deus e falar
com Ele”.A gerência do tempo está na ca-
pacidade de se priorizar os objetivos mais
profícuos. Quando a sabedoria nos fizer
enxergar os resultados das nossas es-
colhas de hoje, certamente saberemos
amanhã que a nossa decisão foi inteli-
gentemente acertada ontem. Enquanto
isso apenas virão as desculpas: Já tinha
um compromisso pré-agendado para
essa data, vou ao aniversário da mãe da
tia do primo de minha empregada, vou
dar aulas, vou a um congresso muito im-

A Academia de Letras não é um fim em si mesma
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portante, lembrei que nesta data vou está
com dor nas costas...Não tenho tempo!

 A lição da semente -  Eu estava pas-
toreando no Paraná e fazia uma confe-
rência pública em Londrina. Ali trabalha-
mos duro com cursos como deixar de
fumar, lições sobre saúde e economia
doméstica, com os seus respectivos pa-
lestrantes e posteriormente o curso bí-
blico. Muitas pessoas vieram assistir a
programação e no final de três meses,
cinqüenta e sete pessoas aderiram à
igreja através do batismo. Foi construída
uma nova igreja naquele bairro onde es-
ses novos conversos iriam se reunir.
Passados três meses quinze saíram,
abandonaram a fé. Depois de cinco me-
ses outros dezenove também se foram.
Os motivos eram os mais variados pos-
síveis. Infelizmente após dez meses res-
taram apenas nove pessoas, quarenta e
oito abandonaram o compromisso que
haviam abraçado tão fervorosamente.
Um ano e meio depois que eu havia es-
tado lá naquela conferência eu voltei e
para a minha grata surpresa já faziam
parte do grupo cento e cinqüenta e três
novos conversos. Fruto do pequeno gru-
po que ficou. Diminuiu para multiplicar. A
boa semente nasce, cresce e dá bons
frutos. Mesmo em face de sua quase
morte.  Tempo, tempo, tempo...  Impres-
siona-me ver as Academias de Letras lo-
tadas de octogenários. Parece que esti-
veram a vida inteira envolvidos e com-
prometidos com suas próprias profis-
sões, atrás do vil metal, relegando a se-
gundo plano a vocação literária e artísti-
ca para quando aposentassem e não ti-
vessem mais nada para fazer. E, para
não ficar com a vida ociosa, sentados,
esperando a morte chegar na inércia, fo-
ram ocupar uma cadeira na Academia de
Letras. Farda e chá com biscoitos para a
barriga, companheiros velhos para jogar
fora às mesmas estórias todo dia e ain-
da ter quem as suportem o tempo todo,
numa recordação vazia e interminável,
num conformismo sem fim. Há de se dar
valor ao momento presente, ao hoje, ao
agora. O tempo passa rapidamente e se
vai, para nunca mais voltar. As oportuni-
dades que se nos apresentam são ím-
pares em face dos bilhões que não as
tem e que para eles são inatingíveis. São
as mais importantes do mundo, porque
são as minhas oportunidades e vão de-
terminar o que eu posso alcançar, aqui e
na eternidade.

 Há riqueza na diversidade -  Impor-
tante é lembrar da imprescindível diver-
sidade de vocações, aptidões e dons
apresentados nas Academias de Letras.
São médicos, engenheiros, jornalistas,
professores, bioquímicos, teólogos, em-
presários, poetas, pensadores, cronis-
tas, contistas, profissionais liberais dos

mais diversos, entre tantos outros. Sem
discriminação, sem ordem de importân-
cia, pois todos o são. Somos tijolos de
uma mesma parede. São pessoas ca-
pazes de fazer a maior revolução já pen-
sada na sua área com seus escritos.
Vulcões do saber e hábeis na forma das
erupções de seus conhecimentos e ma-
terialização na mente das pessoas. É
esta riqueza de conhecimento e troca de
experiência entre os confrades que faz
crescer o nível de credibilidade de uma
instituição e lhe traz o título de “Luz do
conhecimento”, “Fonte de sabedoria” e
demais elogios cabíveis, dada a sua par-
ticipação na esfera do crescimento men-
tal e intelectual do ser humano, no âmbi-
to de sua atuação e na geografia geral
que possa atingir.

Lealdade ao compromisso  - A maior
ferramenta da vida de um ser humano é
a palavra. Ninguém sobrevive sem ela.
Seja dada em qualquer expressão pos-
sível. Nenhuma instituição, por mais rica
que seja, pode desprezar ou despresti-
giar a palavra pronunciada a um com-
promisso assumido. É mais importante
do que contribuições, em qualquer de
suas formas. “A maior necessidade no
mundo hoje é de pessoas que não se
comprem, nem se vendam, que no ínti-
mo de sua alma seja tão fiel a Deus,
como a bússola é ao pólo”. Sendo fiel a
Deus, claro, sem dúvida, será fiel ao pró-
ximo e a si mesmo e conseqüentemente
será leal ao compromisso assumido com
a instituição que o acolheu. E será vitori-
oso e feliz na consecução de suas me-
tas, planos e objetivos propostos, e, na
perpetuação de sua criação. Para mim
tem que ser um privilégio e não um fardo
o participar e integrar um grupo que dei-
xará na história uma parte de mim, do
meu ideal, mesmo à custa de qualquer
sacrifício.

  Sofrendo do mesmo mal -  Recente-
mente fui convidado para uma reunião
de uma instituição literária. Fiquei cons-
trangido com a mínima participação dos
seus integrantes, pois dos trinta e nove
membros, apenas quatro, eu disse, qua-
tro, estavam presentes. Ouvi de um ou-
tro, também presidente de instituição li-
terária: se você está começando a enti-
dade com vinte pessoas, saiba que con-
tará com dez! Comentei com o digno co-
lega presidente daquela instituição: so-
fremos do mesmo mal, só muda a geo-
grafia. Parece haver algo na atmosfera
que tem anestesiado o nervo do controle
pessoal, dando rédeas solta à procura
do meu interesse pessoal em detrimen-
to do coletivo. Em países totalitários, sim,
mas em comunidades democráticas é
pouco provável, (não podemos garantir
que não ocorra), que alguém seja obri-

gado a assumir um compromisso que
não queira. Mas, nesse aspecto, uma
vez que aceite participar é imprescindí-
vel que se cumpra o que está estabele-
cido. Não somente a simples participa-
ção, presença, mas a integração no pro-
cesso de desenvolvimento e ascensão
da instituição em foco. Não pergunte o
membro: o que a Academia de Letras
pode fazer por mim, mas o que eu pos-
so fazer para colaborar no desenvolvi-
mento cultural do meu povo através da
Academia.

Quando ainda pastor atuante, talvez,
até por força da vocação, eu ficava à por-
ta do templo contando os membros,
quantos vieram, quem não veio e por-
que será que não veio(?). Com o tempo
pude observar que esta prática não era
saudável. Eu estava equivocado porque
buscava a quantidade em vez de prezar
pela qualidade. Não é na multidão que
está a ciência da vida melhor. Como se
diz: “É nos pequenos frascos que estão
os melhores perfumes”. Mais do que tra-
balhos literários precisamos de compro-
metimento. Achei incrível que mesmo
sendo um líder democrático, aquele que
delega funções, tenha que agir como um
líder autocrático, o que decide sozinho.
É o momento de reflexão, como pode
numa instituição se convidar os mem-
bros para uma reunião e oitenta por cen-
to não virem? Convocam-se os mem-
bros da diretoria e nenhum compare-
ce? Para que então entraram para a
agremiação e assinaram no livro e no
estatuto que concordavam com os prin-
cípios ali estabelecidos? A pessoa con-
quistou e agora é necessário preservar.
“Guarda o que tens para que ninguém
tome a tua coroa”.(Bíblia Sagrada). O
Brasil tem cento e oitenta milhões de
habitantes e apenas cerca de oito mil
fazem parte de uma Academia de Le-
tras, das pouco mais de duzentas que
temos no país. Portanto é um grupo bem
seleto de imortais. Certamente muitos
almejam, mas não tem a capacidade
dos que estão dentro delas. Mas, infe-
lizmente, não vestindo a camisa e dan-
do a devida importância. “Mais do que a
simples inteligência, precisamos de
afeição e doçura, (para com pessoas e
instituições) sem essas virtudes a vida
será de violência e tudo será perdido –
Não sois máquinas, homens é que sois
e com o amor da humanidade em vos-
sas almas!”.  (By Charles Chaplin).

Poeta Camilo Martins
     Presidente da AMLH
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Prefeitura entrega 12º espaço público
para empreendedores na Zona Norte

 A população da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, ga-
nhou hoje a 12ª unidade do Teia, um espaço colaborativo criado
com o objetivo de oferecer aos empreendedores de regiões
periféricas estações compartilhadas de trabalho com os mes-
mos serviços de um coworking privado. O Teia pode ser utiliza-
do de terça a sexta, das 11h às 17h, por meio de agendamento
pelo link: www.linktr.ee/AdesampaTeia.   "Este é o 12º ponto do
Teia na cidade de São Paulo, que tem tudo a ver com o acesso
à internet, para que as pessoas possam trabalhar. Temos que
nos adaptar com este novo modelo, muito útil de acesso à inter-
net, que é uma tendência, tendo em vista o benefício que a
tecnologia proporciona”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

 Coordenado pela Ade Sampa, agência vinculada à Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turis-
mo (SMDET), o espaço comporta até 16 pessoas trabalhando
simultaneamente e conta com uma sala de reunião, seis esta-
ções de trabalho fixas com computadores, espaço para even-
tos com capacidade para até 20 pessoas, além das mesas
com instalações para utilização de notebooks e copa.   “O Teia é
uma iniciativa fundamental para apoiar a geração de renda dos
empreendedores de regiões mais afastadas, principalmente
neste período de retomada econômica, quando eles precisam
voltar a todo vapor”, declarou a secretária de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. De acordo com
a secretária, ao todo, as unidades dos Teias já atenderam a
mais de 37 mil empreendedores.   A parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura possibilitou a instalação do Teia Cachoei-
rinha dentro do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso.
Esta integração terá um papel diferenciado de apoiar e impulsi-
onar negócios de pequenos empreendedores do setor cultural.
“Temos aqui o exemplo perfeito da ideia de pertencimento e de
vínculo de um equipamento público dentro de uma comunida-
de. Estes são dois elementos muito importantes do nosso pro-
grama São Paulo Capital da Cultura. Não adianta ter um espa-
ço cultural em qualquer que seja a comunidade se não se apro-
priar, tomar conta deste espaço”, afirmou o secretário municipal
de Cultura, Alexandre Youssef.     Gestão - Para gestão do local,
a Ade Sampa abriu um edital de contratação de uma entidade
territorial com experiência em empreendedorismo. A Eco Cultu-
ral foi a vencedora do chamamento para gestão do espaço e
será responsável também pela realização de ações e ativida-
des de apoio aos donos de pequenos negócios da região.   “O
Teia tem como principal objetivo promover o protagonismo lo-
cal, ajudando os empreendedores que não possuem um ambi-
ente de trabalho adequado ou até mesmo os equipamentos
necessários para alavancar o seu negócio. Queremos não só
oferecer um ambiente de trabalho, mas também potencializar o
empreendedor da quebrada, para que ele possa ter um negó-
cio inovador e bem estruturado.”, declarou o presidente da Ade
Sampa, Frederico Celentano.

Sobre o Teia - Trata-se de uma rede de coworking públicos,
instalados em equipamentos da Prefeitura, que tem como ob-
jetivo incentivar o desenvolvimento de negócios e a criação de
redes de empreendedores locais. Os espaços oferecem toda a
infraestrutura necessária para que empreendedores possam
gerar renda e fortalecer seus negócios.   “Mesmo durante a
pandemia não deixamos de oferecer suporte às pessoas que
utilizam o empreendedorismo como forma de gerar renda. O
Teia Cachoeirinha chega para reforçar a importância do fortale-
cimento destes negócios, principalmente do setor cultural, um
dos mais afetados pela pandemia do coronavírus”, complemen-
tou Aline Cardoso.   O Teia já conta com unidades instaladas
nos bairros de Taipas, Cidade Tiradentes, Butantã, Jardim Edi-
te, Parelheiros, Santo Amaro, Heliópolis, Itaquera, Jaçanã, Pi-
nheiros e Centro. Em decorrência da pandemia do coronavírus,
os espaços estão retomando suas atividades gradualmente,
para que todos os empreendedores possam se beneficiar dos
serviços oferecidos. Para utilizar o Teia é necessário realizar o
pré-agendamento pelo link: www.linktr.ee/AdesampaTeia

Confira o funcionamento das unidades no momento:

Teia Cachoeirinha - Instalado no Centro Cultural da Juventude
Ruth Cardoso tem como foco o empreendedorismo cultural. Funcio-
namento: de terça a sexta, das 11h às 17h Endereço: Av. Dep. Emílio
Carlos, 3641 - Vila dos Andrades – Zona Norte

Teia Butantã - Instalado no Cresan Butantã - Centro de Referência
em Segurança Alimentar e Nutricional, o espaço é voltado para ações
empreendedoras no setor da gastronomia. Funcionamento: de se-
gunda a sexta, das 9h às 15h Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 -
Jardim Olympia - Zona Oeste

Teia Jardim Edite - O espaço está instalado na Cozinha Escola
Jardim Edite, oferecendo palestras e oficinas de empreendedorismo
também com foco em gastronomia. Funcionamento: de segunda a
sexta, das 9h às 15h - Endereço: Rua Charles Coulomb, 120 – Cida-
de Monções - Zona Sul

Teia Santo Amaro - Este é o primeiro coworking público voltado
especificamente para o empreendedorismo feminino e artesanato.
Está instalado no Centro de Cidadania da Mulher de Santo Amaro.
Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h30 às 16h. Endereço:
Praça Salim Farah Maluf, s/n - Santo Amaro - Zona Sul

Teia Parelheiros - Com foco no setor da agricultura e ecoturismo,
o Teia Parelheiros está localizado no Parque Nascentes do Ribeirão
Colônia. Funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 15h - En-
dereço: Estrada da Colonia, 2.500 – Jardim Novo Parelheiros - Zona
Sul

Teia Cidade Tiradentes - O espaço oferece palestras e oficinas de
empreendedorismo voltadas para o setor da moda e está instalado
no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Funcionamento:
de segunda a sexta, das 10h às 16h - Endereço: Rua Inácio Monteiro,
6.900 – Cidade Tiradentes - Zona Leste

Teia Itaquera - A unidade está localizada a seis minutos do metrô
Itaquera e instalado dentro da Subprefeitura de Itaquera, oferecendo
eventos de networking, mentorias e qualificação. Funcionamento: de
segunda a sexta, das 10h às 16h - Endereço: Rua Augusto Carlos
Bauman, 851 – Itaquera - Zona Leste

Teia Centro - Está instalado na Hemeroteca Mário de Andrade e é
voltado para o setor da economia criativa. Dias de funcionamento: de
segunda a sexta - Horário: 11h às 17h - Endereço: Rua Dr. Braulio
Gomes, 125 - Centro, São Paulo

Teia Green Sampa - Instalado no prédio Incinerador, na Praça
Victor Civita, tem como foco apoiar startups de inovação verde. Funci-
onamento: de segunda à sexta, das 9h às 17h

Endereço: Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros – Zona Oeste

Miguel Guedes
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