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Primeira mulher à frente  da OAB-SP,
PatriciaVanzolini  terá desafio de unir advocacia

A advocacia
paulista elegeu a

criminalista
Patricia Vanzolini

como primeira
mulher presidente
da seccional de
São Paulo da

Ordem dos
Advogados do

Brasil. No pleito
(25/11), ela obteve
36,05% dos votos.

Logo após a
confirmação da

vitória, a presidente
eleita afirmou que
o momento é de

união e que
assume o

compromisso de
atuar em prol de

todos os
advogados do
estado.. Pág. 6
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Bolsonaro se opõe à
 realização do  carnaval em 2022

Calixto  dos Reis

O presidente Jair Bol-
sonaro rejeitou  a
ideia de comemorar o
carnaval em feverei-
ro, mas esclareceu
que a decisão cabe a
governadores e pre-
feitos. O evento foi
cancelado em 2021
devido à pandemia
do coronavírus.
 “Por mim não teria
carnaval. Só que tem

um detalhe. Quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal
Federal, quem decide são os governadores e prefeitos”, disse o presi-
dente em entrevista à Rádio Sociedade, do estado da Bahia.
 Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, as comemorações estão
previstas para o período de 25 de fevereiro a 1º de março, embora as
autoridades dessas cidades condicionem sua realização à situação
epidemiológica, que melhorou nos últimos meses devido ao avanço
da vacinação.
 Porém, nesta semana dezenas de municípios do estado de São Paulo
anunciaram que suspenderiam o carnaval por razões sanitárias ou
problemas orçamentários.
 "Em fevereiro do ano passado, ainda estava engatinhando a questão
da pandemia, pouco se sabia, praticamente não tinha óbitos no Bra-
sil. Eu declarei emergência e os governadores e prefeitos ignoraram,
fizeram o carnaval" de 2020, acrescentou Bolsonaro.
 "As consequências vieram. Chegamos a 600.000 óbitos e alguns ten-
tam imputar a mim essa responsabilidade", queixou-se o governante.
 Apesar de sua oposição ao carnaval, Bolsonaro sempre criticou me-
didas para restringir a circulação de pessoas durante a pandemia.
 A primeira morte ligada à Covid-19 no Brasil foi anunciada em 17 de
março de 2020, duas semanas após o carnaval.

Um mês depois, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e
municípios têm autonomia para decidir implementação de restrições
sanitárias, mas sempre afirmou que isso não significava que o gover-
no federal não pudesse tomar suas próprias medidas para combater
a pandemia.

No final de outubro, uma CPI no
Senado recomendou que Bolso-
naro fosse indiciado por 10 cri-
mes, incluindo "crimes contra a
humanidade" e por ter "delibera-
damente exposto a população à
contaminação em massa" com
seu discurso contrário aos confi-
namentos e relutância em com-
prar vacinas.
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Reza a lenda que na meta-
de do século dezoito, os jesuí-
tas mantinham um pequeno
aldeamento na região de Bre-
jinho, situado no final do maci-
ço da Serra da Ibiapaba, na
zona interiorana do atual mu-
nicípio de Luís Correia, há apro-
ximadamente sessenta quilô-
metros do litoral piauiense.

As missões também cha-
madas de reduções ou aldea-
mentos eram organizadas e
administradas pelos jesuítas,
que tinham por objetivo au-
mentar a presença da Igreja no
Brasil através da conversão dos
índios ao Cristianismo, mas
além de cunho civilizador e
evangelizador, funcionavam
como uma espécie de colônia
agrícola para transformar os
índios em trabalhadores rurais
e os afastar de suas terras para
que fossem ocupadas pelos
fazendeiros e sitiantes, que se
estabeleciam na região.

O aldeamento de Brejinho
congregava uma parte dos Tre-
membés da foz do rio Camu-
rupim, cujo domínio estendia-
se do litoral ao sertão; uma par-
te dos Tabajaras, não aldeados
em outras missões e uma par-
te dos Tacarijus, que habitavam
a região do atual município de
São Miguel do Tapuia – índios
ferozes, que há muitos anos
antes trucidaram o padre Fran-
cisco Pinto, quando este e seu
companheiro, o padre Luís Fi-
gueira, acompanhados de
uma comitiva de Tabajaras
cruzaram o seu território.

No afã de difundir a religião
católica, os jesuítas procura-
vam desestruturar as bases da
cultura dos nativos, tanto do
ponto de vista material como
espiritual, transmitindo-lhes
ensinamentos de obediência a
um Deus diferente dos seus,
que não permitia a nudez, a
poligamia, o incesto, a selva-
geria, a antropofagia e outras
práticas adotadas pelos índios.

Para minar as bases cultu-
rais dos seus aldeados, uma
das primeiras providências
adotadas pelos administrado-
res e guias espirituais do alde-
amento foi a construção de
uma igreja e convertê-los ao
Cristianismo.

E assim, orientados pelos
três sacerdotes, os índios pu-
seram a mão na massa e em
tempo recorde construíram
uma igreja com paredes de tai-
pa, piso de chão batido e co-
bertura de palha de carnaubei-
ra.  O templo, que futuramente
seria ampliado para albergar
os Camelos da região meso-
potâmica situada entre os rios

Camurupim e Timonha; os
Alongazes do vale do rio Piran-
ji e as outras tribos da região
que seriam aldeadas, continha
uma torre com um campanário,
onde penduraram um sino de
bronze de tamanho médio, pre-
senteado por um rico fazendei-
ro de Frecheira da Lama.

No dia da inauguração fes-
tiva, os índios mais jovens, com
os corpos devidamente pinta-
dos com tinta de urucu e jeni-
papo, fizeram uma linda apre-
sentação com músicas e dan-
ças típicas no pátio da igreja.
Em seguida, durante a missa
concelebrada pelos três sacer-
dotes, o  padre Luís Palhares
fez um breve sermão e após a
distribuição da hóstia sagrada
para os convidados especiais
de Frecheira da Lama e adja-
cências,  eles dedicaram-se à
celebração de batismo de to-
dos os pagãos e de casamento
de todos os casais.

Embora já considerados
“civilizados” e “cristianizados”,
a despeito do ensino dos Man-
damentos da Lei de Deus, das
regras sociais e das constantes
prelações sobre fé e outros
dogmas da religião católica, os
índios desse pequeno aldea-
mento, continuavam mantendo
seus costumes, hábitos e tradi-
ções, incluindo a bigamia, o in-
cesto e culto aos seus deuses,
celebrado logo após as missas.

Sentindo-se incomodados e
desrespeitados com as práticas
religiosas dos nativos, os sacer-
dotes os repreendiam e os in-
duziam a acreditar que esta-
vam cometendo pecado mortal
e que seriam condenados ao
fogo do inferno. Mesmo assim,
toda vez que havia uma missa,
havia também um culto às di-
vindades indígenas, precedido
de uma intensa badalada de
sino. Certa manhã, indignados
com a atitude dos nativos, que
ao tempo em que assistiam e
participavam atentamente das
celebrações católicas, não es-
queciam de professar a fé em
seus deuses, os padres apro-
veitando-se da ausência da
maioria dos aldeados, atearam
fogo nos símbolos religiosos e
nas indumentárias dos pajés e
seus auxiliares. Vendo as laba-
redas consumirem os objetos
que eles tinham de mais sagra-
dos, um grupo de jovens guer-
reiros, cercou os três padres ao
redor da fogueira e os cobriram
de pauladas. Ao ver o sangue
escorrer de sua cabeça, que-
brado por uma bordoada, o
padre Luís Palhares sacou uma
espada da cintura e os enfren-
tou bravamente golpeando os

braços e as mãos de alguns
deles. Foi assim, que consegui
furar o cerco e montando num
cavalo, saiu em disparada em
direção de Frecheira da Lama.
Enquanto isso, os seus compa-
nheiros foram trucidados num
terrível ato de selvageria.

Endiabrados, os índios es-
facelaram os crânios das suas
vítimas e  sentindo o cheiro for-
te de sangue, não resistiram a
tentação de comer carne huma-
na. Enquanto alguns comiam
os miolos expostos, outros ar-
mados de facas os esquarteja-
ram e arrancaram seus cora-
ções, que depois foram assa-
dos na fogueira e comidos ain-
da quase crus.

Para completar o massacre
eles incendiaram a igreja e as
instalações do aldeamento.
Depois jogaram todos os peda-
ços dos religiosos em cima de
um braseiro, para logo em se-
guida se banquetearem com
aquele macabro churrasco.

No exato momento em que
os índios comiam a carne as-
sada e chupavam o tutano das
suas vítimas, o céu ficou total-
mente nublado e enquanto tro-
vejava fortemente uma venta-
nia revirava as copas das árvo-
res, agitava as labaredas espa-
lhando faíscas pelo ar, para logo
em seguida se transformar num
enorme redemoinho de fogo
que descontrolado subiu mor-
ro acima.

Depois que tudo havia se
transformado em cinza, os na-
tivos verificaram que o sino ha-
via sumido misteriosamente.

Sem procurar entender
esse mistério, as tribos aldea-
das debandaram, indo cada
uma para sua região de origem.

No alvorecer do dia seguin-
te, após uma noite de aflição e
muita reza, contando com o
apoio do seu amigo fazendeiro
de Frecheira da Lama, o padre
Palhares escoltado por um con-
tingente de vaqueiros e jagun-
ços armados até os dentes, vol-
tou para o aldeamento. Ao se
aproximar constatou a triste re-
alidade, tudo que havia sonha-
do e construído, com muito es-
forço e dedicação, havia se
transformado em cinzas.

Tendo a plena certeza de
que seus companheiros de mis-
são estavam mortos, quis fazer
um enterro digno, porém encon-
trou apenas um amontoado de
ossos. Enquanto enterrava a os-
sada, rezava e chorava, tentou
recuperar o sino, mas não o
encontrou. Logo em seguida
sentindo a culpa por ter aban-
donado seus companheiros,
prostou-se de joelhos no chão

e no momento em que, de
mãos postas, clamava a Deus
pela salvação das almas deles,
ouviu um forte badalar de sino
vindo do alto de um enorme
morro. Na tentativa de resgatar
aquilo que seria a única lem-
brança material da sua malfa-
dada missão jesuítica no alde-
amento de Brejinho, o padre
Luís Palhares, juntamente com
a sua comitiva escalaram o
monte a procura do sino. Ape-
sar da intensa busca não o en-
contraram. Coincidentemente,
um dos vaqueiros, tentando afu-
gentar uma cobra, que os ame-
açava, jogou uma pedra sobre
um bloco de pedra, onde aque-
le animal peçonhento se en-
contrava e para surpresa de to-
dos, a pedra ao ser atingida pela
outra, emitiu vibrações sonoras
reproduzindo o som do sino da
igrejinha do aldeamento.

Enquanto todos demonstra-
vam surpresa, o Padre Luís Pa-
lhares, querendo amenizar a
sua culpa exclamou: “Graças a
Deus, as almas dos meus com-
panheiros já chegaram ao céu
e acabaram de obrar um gran-
de milagre fazendo com que o
sino da igrejinha do nosso al-
deamento se encantasse nes-
sa pedra”.

E foi assim, que aquela pe-
dra misteriosa se transformou
numa lenda, passando desde
então a ser conhecida como
Pedra do Sino.

Adrião Neto – Dicionarista Biográ-
fico, historiador, poeta e romancista
com vários livros publicados. É o
autor da ideia da inclusão da data
histórica da Batalha do Jenipapo na
Bandeira do Piauí e da proposta exi-
tosa para homenagear, com estátu-
as, os vaqueiros e roceiros no Monu-
mento Nacional do Jenipapo em
Campo Maior, PI.

DESTAQUE
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O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, afirmou nesta
segunda-feira (29/11) que a
nova variante da covid-19 iden-
tificada primeiramente na Áfri-
ca do Sul, a ômicron, não é uma
variante de “desespero”. Se-
gundo o ministro, a nova cepa
não será diferente das outras
já identificadas e, em caso de
uma nova onda de coronavírus
no Brasil, o país já tem melho-
res condições de atendimento
à população.

Há três dias foi anunciada
uma nova variante, a variante
ômicron. Eu falei, é uma vari-
ante de preocupação, mas não
é uma variante de desespero.
Não é uma variante de deses-
pero porque nós temos autori-
dades sanitárias comprometi-
das com a assistência de qua-
lidade a nossa população”, dis-
se Queiroga, durante solenida-
de para compra de 100 milhões
de doses da Pfizer para 2022,

Queiroga diz que ômicron
não é variante de

"desespero" e vê Brasil
preparado para nova onda

Segundo o ministro da Saúde, em caso de uma nova onda de covid-19 no
Brasil, o país já tem melhores condições de atendimento à população

 O ministro comentou que
chegou a conversar com Te-
dros Adhanom, diretor-geral da
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), sobre os riscos da
ômicron e que não vê chances
de “retrocessos” ou piora em
relação às primeiras ondas da
doença no país.

 "Não achamos que vai ser
diferente das outras variantes.
A resposta é a vacinação. Te-
mos um sistema de saúde ca-
paz de dar as respostas no
caso de uma variante dessa ter
uma letalidade maior", decla-
rou. Mais cedo, a OMS divulgou
um documento técnico com
conselhos às autoridades para
tentar frear o avanço da varian-
te e advertiu que a nova cepa
representa um "risco muito ele-
vado" para o planeta. Segundo
a organização, a probabilida-
de de que a ômicron se propa-
gue pelo mundo é elevada.

em Salvador.  Queiroga ainda
destacou o preparo do sistema
de saúde em relação à doen-
ça. "Nós reforçamos a capaci-
dade dos nossos hospitais. O
governo Bolsonaro praticamen-

te duplicou o número de leitos
de UTI. [...] Hoje, se houver
uma eventual terceira onda, te-
remos uma condição muito
melhor de assistir a nossa po-
pulação", completou.

PANDEMIA

Hoje uma mulher que já foi uma criança que nasceu e cresceu na
periferia de Teresina, capital do PIAUÍ, sentou na cadeira do
Presidente da República. O maior mandatário do país estava
presente, e sabe o que ele fez?! Me serviu água. Bolsonaro não é
só o maior presidente do Brasil, ele é o presidente mais humilde e
mais povo de toda a história brasileira. Brasil acima de tudo, Deus
acima de todos. Tô fechada com o galego e não abro!
Samantha Cavalca

O PRESIDENTE MAIS HUMILDE DE
TODOS OS TEMPOS

Aconteceu

Fernando Henrique
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Nos finais de semana do mês de de-
zembro, o Largo da Matriz Nossa Senhora
do Ó receberá, pela primeira vez, o espetá-
culo com a “Parada de Natal” desfile no
entorno da praça e uma “Vila de Natal” com
a casa do Papai Noel, oito casinhas natali-
nas que vão abrigar os artesãos do pro-
grama “Mãos e Mentes”.

 A partir do dia 04 de dezembro até o dia
26 o público poderá visitar a Vila de Natal
que ficará diariamente montada para rece-
ber os visitantes. Nos sábados dia 04, 11 e
18, a partir das 19h, acontecerá a “Parada
de Natal”, cortejo formado por dez alas, cin-
co elementos alegóricos, banda formada
por cantores, músicos e percussionistas

e, ao final de cada desfile, o encerramento
ficará por conta da orquestra de Atibaia que
vai encerrar o grande show com repertório
de canções natalinas. Esse será o primei-
ro evento temático na região com 150 pes-
soas envolvidas entre: músicos, artistas,
desfilantes, escultores, operador de som e
luz e profissionais de apoio.  A união de
dois sonhos: o da vereadora Sandra San-
tana e o do carnavalesco multicampeão,
Jorge Freitas, resultará no primeiro evento
de Natal na Freguesia do Ó, zona Norte de
São Paulo.  Moradora do bairro, Sandra
sempre sonhou em transformar o charmo-
so Largo da Matriz em uma “Vila de Natal”,
com casa do Papai Noel e casinhas meno-

res com feirinha de artesanato e decora-
ção típica para que as famílias da região
pudessem ter essa experiência.  “Em maio,
quando o carnavalesco Jorge Freitas apre-
sentou o projeto do desfile no entorno da
praça, contei meu desejo de criar a Vila de
Natal e a partir daí decidimos unir os dois
projetos e criar um grande evento para a
cidade”, relembra a vereadora. É dela a
autoria da lei que oficializa o Largo da Ma-
triz como Polo Cultural, Gastronômico e Tu-
rístico da cidade de São Paulo. Durante
cinco anos, Jorge Freitas, carioca natural
de Friburgo, morou no conjunto de prédi-
os ao lado da Matriz e, nessa época, o car-
navalesco idealizou o desfile natalino. O
projeto ficou engavetado por quase 10 anos
e, durante a pandemia, Jorge decidiu que
realizaria esse sonho na retomada das ati-
vidades presenciais.

 “Existem várias intervenções artísticas
nessa época do ano, mas nada como um
desfile natalino em um dos cartões pos-
tais mais lindos da cidade. O Largo da Ma-
triz é o cenário ideal. Será impactante, di-
ferente e emocionante! Esperamos todas
as famílias para prestigiar esse evento lin-
do”, declara o carnavalesco.  O projeto con-
ta com as parcerias das empresas Catu-
piry, Joly, Santil e Loga. “Para nós da Catu-
piry, direcionar recursos para investimen-
to em ações culturais, principalmente nes-
se momento que vivemos, é algo muito
relevante”, afirma Francisco Délio, diretor
de Controladoria e Complience.

Freguesia do Ó recebe Polo Cultural,
 Gastronômico  e Turístico do Largo da Matriz

ESPECIAL Cassius Clay
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Primeira mulher à frente da OAB-SP, Vanzolini terá desafio de unir advocacia

A advocacia paulista elegeu
a criminalista Patricia Vanzoli-
ni como primeira mulher presi-
dente da seccional de São Pau-
lo da Ordem dos Advogados do
Brasil. No pleito desta quinta-
feira (25/11), ela obteve 36,05%
dos votos.

Logo após a confirmação da
vitória, a presidente eleita afir-
mou que o momento é de união
e que assume o compromisso
de atuar em prol de todos os
advogados do estado..

 "Com a alegria e a honra
de ser escolhida a primeira
mulher a presidir a OAB de São
Paulo, venho agradecer em
nome de todos os integrantes
da chapa o histórico apoio re-
cebido pela advocacia paulis-
ta. Mais do que representar a
primeira mulher no comando
da maior seccional do país, re-
conheço o peso da responsa-
bilidade que é reconstruir a Or-
dem com meu compromisso
de atuar na defesa intransigen-
te das prerrogativas de todos os
advogados e da valorização da
profissão, do primeiro ao último
dia de meu mandato."

 Entre os apoiadores de
Vanzolini que comemoraram a
escolha está o criminalista An-
tonio Cláudio Mariz de Oliveira.
Para ele, Patrícia Vanzolini e
Leonardo Sica, como vice-pre-
sidente, reúnem condições para
pautar a gestão em um traba-
lho de valorização profissional,
por meio da defesa das prerro-
gativas, da observância dos
preceitos éticos e de uma cam-
panha de esclarecimento sobre

o papel do advoga-
do na sociedade.
"É fundamental
também que a en-
tidade seja recolo-
cada como porta
voz dos anseios e
das aspirações  da
sociedade brasilei-
ra. Quando presidi
a Ordem criei o
Conselho da Mu-
lher Advogada.
Passados mais de
trinta anos vejo
com júbilo e espe-
rança a Patrícia
chegar à Presidên-
cia. Espero que se-
jam novos tem-
pos", ressaltou.

 Advogadas ou-
vidas pela ConJur
ressaltam a impor-

tância da maior seccional do
país ser presidida por uma mu-
lher, após quase 90 anos de
existência. Viviane Girardi, pre-
sidente da Associação dos Ad-
vogados de São Paulo (Aasp),
destacou que a vitória de Van-
zolini nas eleições da seccio-
nal paulista da OAB representa
muito para a advocacia e para
as mulheres.  "Ela concretiza
anseios e lutas históricas das
mulheres pelos espaços de li-
deranças. Também aponta
para o acerto da política da pa-
ridade e das cotas raciais im-
plantadas pelo Conselho Fede-
ral da OAB: únicos mecanismos
de mobilidade e participação
democrática no exercício do
poder. Ter uma mulher à frente
do maior colégio eleitoral do
país e que nos chega pela via
da oposição é um feito grandio-
so. Patrícia terá desafios enor-
mes em seu mandato e a mis-
são de resgatar e unir a advo-
cacia, mas tenho certeza da sua
competência, talento e êxito à
frente da seccional paulista",
comemorou Girardi.

 Para a advogada crimina-
lista e ex-presidente do Institu-
to Brasileiro de Ciências Crimi-
nais (IBCCrim), Eleonora Nacif,
causa espanto que até 2021
nenhuma mulher tenha ocupa-
do a presidência da OAB pau-
lista. Lembrou que as mulhe-
res tinham, no máximo, a opor-
tunidade de atuar como "vice",
algo questionável, tendo em vis-
ta a grande quantidade de pro-
fissionais brilhantes que militam

na advocacia paulista.   "Portan-
to, fiquei profundamente feliz
com a notícia de que pela pri-
meira vez uma mulher foi elei-
ta para essa empreitada. É um
momento de virada, um divisor
de águas, essa vitória sem pre-
cedentes. Digo isso pois a Or-
dem, como qualquer outro es-
paço de poder dentro do siste-
ma de Justiça, reproduz — ou
reproduzia — de maneira auto-
mática e irrefletida, dinâmicas
opressoras e discriminatórias,
que acabavam por perpetuar
as mesmas pessoas, com os
mesmos perfis, em espaços de
poder, concentrando privilégios
para os mesmos grupos", afir-
mou.  "Para podermos efetuar
críticas em relação à discrimi-
nação de gênero em espaços
como a Magistratura, Ministério
Público, Defensoria, Legislativo
e Executivo, precisamos dar o
exemplo. Patricia é o nosso
exemplo. Mas o maior desafio
se inicia agora: a gestão em si
e a concretização de propos-
tas."  "A vitória de Patricia Van-
zolini na eleição da OAB-SP é
um marco para a Ordem em
muitos aspectos. Patricia será
a primeira mulher a presidir a
maior seccional do país! Tem
um projeto de modernização da
OAB-SP, com mais transparên-
cia, e uma postura intransigen-
te na defesa das prerrogativas
da advocacia. Um projeto vol-
tado para todas e todos, de im-
portância ímpar, porque vai na
busca de todas as mais impor-
tantes vertentes democráticas",
enfatizou Cecília Mello, desem-
bargadora Federal aposentada
e advogada criminalista, que
será conselheira estadual na
nova gestão.  Paula Sion, advo-
gada criminalista e conselheira
da Comissão de Prerrogativas
da OAB-SP, disse que o senti-
mento é de imensa alegria. Se-
gundo ela, inverter a cabeça do
presidente da chapa pouco an-
tes do registro foi uma escolha
mais do que acertada — origi-
nalmente Leonardo Sica seria
o candidato a presidente.

 "A vez era, de fato, das mu-
lheres e de avanço em nossa
instituição e isso se provou nas
urnas. Como integrante da cha-
pa encabeçada por minha só-
cia Dora Cavalcanti e Lazara
Carvalho fico honrada por ter
pautado o debate sobre a pari-
dade de gênero nestas eleições

e de ter, sem dúvida, contribuí-
do para a mudança. Que venha
o novo! Aproveito para agrade-
cer aos quase 20 mil advoga-
dos que nos prestigiaram com
seu voto", celebrou.  De acordo
com Kenarik Boujikian, desem-
bargadora aposentada do TJ-
SP, os espaços do direito são
tradicionalmente masculinos e
este rompimento dentro da
OAB-SP foi tardio, mas a vitória
de Vanzolini certamente abrirá
caminho para discussões sobre
as mulheres na advocacia e
suas especificidades, diante de
uma sociedade patriarcal, e sua
presença repercutirá nas de-
mais searas do sistema de Jus-
tiça.  O Movimento de Defesa
da Advocacia cumprimentou
Patrícia Vanzolini pela vitória,
assim como todos os demais in-
tegrantes da chapa 14, dese-
jando muito sucesso nesse im-
portante desafio. "Igualmente,
cumprimenta os demais candi-
datos pela participação nesse
sufrágio, certo de que a união
de classe é fundamental para a
plena realização do papel cons-
titucional da atividade, essenci-
al para a manutenção do esta-
do democrático de direito", es-
creveu em nota o presidente da
instituição, Eduardo Salusse.

 A advogada Dora Caval-
canti, candidata que ficou em
terceiro lugar nas eleições, ce-
lebrou a vitória de Vanzolini.
“Todos que nos acompanharam
nessa jornada, que começou
ainda no início deste ano, sa-
bem o quanto batalhamos por
esse resultado, o quanto abra-
çamos a pauta da paridade de
gênero. E quando a nossa pau-
ta vence, nos sentimos vitorio-
sos também”, disse . Reforçou
que está muito feliz que sua fi-
lha, aprovada no Exame da Or-
dem, receberá sua carteira as-
sinada pela primeira advogada
a liderar a entidade.

 O advogado Alfredo Scaff,
candidato a presidente pela
chapa “Movimento OAB para
você”, parabenizou a vencedo-
ra e desejou sucesso na nova
gestão. “A nossa campanha foi
extremamente propositiva, foi
feita por pessoas e com enga-
jamento, saímos maiores da
missão. Seguiremos sempre
insistindo em nossas propostas
para a classe”, completou.

Fonte:  www.conjur.com.br/

MOMENTO DA VIRADA Calixto  dos Reis
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A Sociedade Esportiva Palmeiras é
Tricampeão da Libertador da América.

  O nosso particular amigo Amequinho com seu subrinho Marco Polo Calandriello, foi ao
delírio com esta conquista magistral do seu clube do coração lá em Montevidéu no Estádio

Centenário. Vejam as fotos. Hein e por quê?
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Aqui nestas bandas do nosso mundão...
Onde o mapa indica Nordeste e o termômetro aponta sertão...

Nunca nos falta quentura e sempre nos sobra verão.
E apesar de nossas diferenças, existe em nós uma crença...

De que somos todos irmãos

E foi por esta mesmíssima razão...
Que nunca nos faltou foi coragem... quando pediu a ocasião.

Relembrando nossa história em nossa recordação...
É fato que outrora, O Brasil serviu de escora...

Usado por outra nação.

Mas nosso Imperador do momento...
Não vendo nesse jugo cabimento...

Decidiu sem consentimento...
Pelo fim da dominação.

Ao gritar “Independência ou Morte”...
Foi lançada nossa sorte...

E todo cabra que era forte...
Apoiaria a rebelião.

Deste dia em diante, quer queiram quer não...
O país era só nosso. Sem dúvida sem remorso...

E sem negociação.

E como por aqui nada é fácil, encaramos uma reação.
Pois aquele mesmo povo decidiu, que retomaria o Brasil...

Começando pelo nosso chão.

Agora a coisa ficou feia! Complicou nossa situação.
Pois a nossa gente que era simples, isolada e de pouca

instrução...
Contra as armas deles, tinha pouca proteção.

Mas tem que ser muito frouxo, pra ter esse tipo de visão!
Um povo que não abéra nem pro Sol...
Que é zangado no céu o ano inteiro...

Jamais teria frescura ou medo...
Diante de farda e munição.

Decidimos pela luta...
Decidimos pela confrontação.

E fortemente armados de coragem e convicção...
Lançamos mão de nossas armas...

E o nosso arsenal era composto de facas, foices e enxadas.
E principalmente facão.

Verdade seja dita...
Nossas armas não eram caso de exaltação.

Eram instrumentos rudes e simples.
Usados pra cuidar do solo, cortar o mato...e ganhar o pão.

Ninguém que nos visse ficaria com medo.
Sequer chamaríamos a atenção.

Pois apenas pareceríamos aquilo que éramos:
Agricultores, agricultores vindos da plantação.

Mas subestimar o inimigo é um erro.
E confiar em armas é presunção.

Nada deles adiantaria:
Nem bala nem espada nem rifle.

Nem muito menos canhão.

E se quiser saber o motivo, aí vai a explicação:
O fogo da pólvora deles...

Por mais que fosse quente...
Nunca seria tão latente...

Quanto as chamas no nosso coração.

Esta terra era nossa e dela a gente não abria mão.
E quem quiser se apoderar dela...Pois venha ficar com ela!

Mas vai ficar por debaixo do chão.

Com este espírito nós marchamos pra cumprir nossa missão.
Nossas famílias também foram fortes, pois sabiam que era a

morte...
Que nos faria a recepção.

Mesmo numa viagem só de ida...
Sabíamos que nosso sacrifício nunca seria em vão.

Pois além de defender nossa pátria e nossa geração...
Tínhamos a sensação dentro do peito, de que um dia

saberiam a nosso respeito...
Seja numa escrita, num poema, ou numa simples canção.

Esse é o nosso legado e nossa recordação.
E digo que quem souber do nosso feito...

Se tiver um coração dentro do peito...
Sentirá no mínimo, grande admiração.

Sim saberão!
Que nossa independência foi feita de vários modos:

Foi declarada no grito...
Foi firmada na pena...

Mas foi respeitada na pressão.

Más todo aquele que nascer Nordestino... habitante dessa
região...

Saberá que nossa independência foi feita com O que a gente
era, e com o que tinha à mão.

Sim saberão!
Que gente fez do nosso modo...
Que a gente fez foi bem feito...

Sim a gente fez...
A gente fez a facão!

Autor: Ely Batista

Àqueles que eu não pude a vida salvar...
...mas posso agora imortalizar

 Uma homenagem aos guerreiros nordestinos
da Batalha do Jenipapo.

FEITO A FACÃO
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O distrato imobiliário é a rescisão de um contrato de compra e
venda que envolve um imóvel. O distrato pode ser tanto de iniciativa
do comprador quanto da incorporadora. Antigamente, não existia
uma lei específica que determinava como esse tipo de assunto
deveria ser resolvido, o que tornava o distrato um verdadeiro pesadelo
para todos os envolvidos.

A respeito disso, o caso precisava ser resolvido sempre na Justiça,
que determinava multas para a parte que julgava descumprir o
acordo. Mas a demora para ter a decisão muitas vezes tornava o
distrato uma longa batalha judicial em que todos perdiam.

LEI FAVORECE INCORPORADORAS - Nos idos de 2015, a crise
econômica impactou o poder de compra dos brasileiros e fez com
que milhões optassem por cancelar negócios fechados. Com os
distratos cada vez mais frequentes e a própria crise, as
incorporadoras foram duramente impactadas.

Em 27 de dezembro de 2018, o então presidente da república
Michel Temer sancionou a Lei n° 13.786, que regula a disputa entre
cliente e incorporadora e determina o que acontece em cada situação.
Segundo o especialista em Custos e Engenharia de Software, Bruno
Amate Schmidt (blogueiro da Sienge Plataforma - https://
www.sienge.com.br/), que atua há mais de 13 anos com ERP´s
(Enterprise Resource Planning - sistema de gestão integrado) nas
áreas financeira, de estoque, custos e software móvel, essa lei é mais
favorável às incorporadoras do que aos clientes, pois as
determinações de multa para compradores ficaram maiores que a
média estipulada na Justiça até então.

A nova legislação é vista pelo setor da construção civil como uma
“esperança” para voltar a fechar no azul e crescer, de acordo com a
Academia MOL – Mediação Online - https://www.mediacaonline.com/
. Para se ter uma ideia, em 2016, no auge da crise, 41% dos contratos
fechados foram alvo de distrato, e as empresas gastaram R$ 1,1

Saiba como funciona o Distrato Imobiliário
Para que seja feito sem grandes problemas,  é preciso conhecer a legislação vigente

bilhão nestas negociações. Em alguns meses, houve o fenômeno de
“venda negativa”, quando o número de distratos superou o das vendas,
e muitas incorporadoras viram ameaçadas as conclusões de suas
obras.

O que está previsto
Entre os tópicos importantes a serem discutidos na nova Lei do

Distrato Imobiliário, estão a desistência na compra, o direito de
arrependimento, o fornecimento de um quadro-resumo e a entrega
fora do prazo.

Aumento nos distratos em 2021

Em 2019 a queda na quantidade de distratos foi grande. De acordo
com a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias –
Abrainc, a redução foi de 32,4% nas rescisões contratuais. Porém,
em razão da crise econômica provocada pela pandemia de
Coronavírus, o número de distratos aumentou 18% de janeiro a abril
de 2021 em comparação a 2020, segundo dados da Associação
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança – Abecip.

Eduardo Martellotta

IMÓVEIS
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BARADO NO BAILE

Globo é proibida de entrar no
estádio da final da Libertadores

A Rede Globo de Televisão não poderá transmitir a final
da Copa Libertadores da América, no sábado (27). O motivo é
que a Conmebol vetou a entrada de qualquer profissional da
emissora no Estádio Centenário, no Uruguai, palco da parti-
da entre Palmeiras e Flamengo.

 A medida é consequência da exibição “pirata” de uma
coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.
A exibição foi feita no programa Troca de Passes, da SporTV,
após a classificação do Palmeiras para a final do torneio
após um empate com o Atlético Mineiro, no dia 28 de setem-
bro. Por causa disso, a emissora não teve nenhuma creden-
cial aprovada para as decisões da Sul-Americana e da Liber-
tadores.

 De acordo com informações do Notícia da TV, do Portal
Uol, a Conmebol tomou a medida porque, por contrato, é
proibida a exibição de coletivas ao vivo de seus torneios por
empresas que não têm os direitos de transmissão dos jo-
gos. Ainda de acordo com o Notícias da TV, o veto teria causa-
do um grande mal-estar à emissora.

 Atualmente, os detentores desses direitos são SBT, Dis-
ney e a própria Conmebol.

CELULAR: OI - 9.5407-8696 - 9.5127-7600 - TIM  TELEFONE: 2309-3526
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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 ReisSe ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.

11411
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 Radio Revista em Ação está sempre
ligada em você  24 horas e conectada

com o mundo venha você também fazer
parte da nossa família!

radiorevistaemacao.com



13

Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021

A Rádio SP Noticias  está sempre ligada
em voçe 24 horas e conectada com o

mundo venha você também fazer parte
da nossa família spnoticias.com

radiospnoticias.com

Pesquisadores desenvolveram câmera do tamanho de grão de sal grosso
Pesquisadores das universidades de Washington e

Princeton, nos Estados Unidos, criaram uma microcâmera, do
tamanho de um grão de sal grosso, capaz de produzir imagens
coloridas em alta definição, de acordo com um artigo publicado
na revista científica Nature.  O avanço tecnológico pode
possibilitar exames de imagem menos invasivos do que
aqueles realizados atualmente, a exemplos das endoscopias.
Também seria possível instalar uma série de microcâmeras
em superfícies inteiras para tornar objetos capazes de se
guiarem sozinhos.   A criação combina duas tecnologias: no
campo do hardware, foi utilizado um processo de fabricação
com metassuperfície, um plano cheio de microantenas
capazes de manipular a luz, que pode ser produzido de forma
similar a de chips de computador;  No campo do software,
algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning)
otimizam os dados recebidos para formar a imagem com alta
qualidade.  A metassuperfície é cravejada por 1,6 milhão de
pinos cilíndricos minúsculos – cada um deles com uma
geometria única, o que é necessário para moldar corretamente
a luz que passa pelo sensor. (Correios)

TECNOLOGIA Calixto  dos Reis
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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

Ju Paes usa nova moda: jeans efeito fio-dental
Como se não bastasse ter

um corpo pra lá de violão,
Juliana Paes ainda atiça os
seguidores ao vestir um jeans
que levanta o bumbum e tem
efeito fio-dental. Trata-se do
modelo Spiral, da grife francesa
Mugler, feito especialmente
para modelar a silhueta que
está fazendo o maior sucesso
na Europa.  Com styling de Yan
Acioli, a atriz completou o look
com blusa de jérsei com
detalhes transparentes, que
está à venda no Brasil por R$
8879, na loja online da
Farfetch. Na legenda da foto de
seu Instagram, Yan escreveu:
“Colocando o Mugler pra jogo!”.

A calça vem em dois tons. O
mais escuro aparece na parte de
trás, contornando o bumbum e
as pernas,  em forma de espiral
(daí o nome). O efeito faz com
que a região de trás das pernas
fique em evidência.  A diferença
de cores do jeans confere ainda
um efeito trompe l’oeil, que cria
a ilusão de uma tanga fio-dental
de jeans sobre a calça
propriamente dita. O valor da
calça no site oficial da marca é
de 450 euros, algo em torno de
R$ 3 mil, sem contar a taxa de
importação do produto.

 O look de Juliana Paes
reproduz o apresentado no
lançamento da coleção
primavera-verão 2021, dia 31 de

março deste ano, no Youtube.
Lá, a calça usada pela modelo
Bella Haddid tem contraste
ainda maior entre a cores.

Mugler - O estilista Manfred
Thierry Mugler deixou de
assinar as coleções da marca
que leva seu nome no começo
dos anos 2000. O atual diretor
criativo da grife, Casey
Cadwallader, mantém o estilo
sensual e sexy do criador, que
marcou a moda mundial nos
anos 1980.  Thierry Mugler, que
agora prefere ser chamado de
Manfred Mugler, tem criado
looks exclusivos e para shows.

É dele, por exemplo, o figurino
da turnê “I’am”, de Beyoncé, de
2009. Mais recentemente, criou

Juliana Paes Foto: Reprodução/Instagram/@julianapaes / Elas no Tapete Vermelho

o vestido usado por Kim
Kardashian, no Met Gala de
2019. (Informações: Terra)

Bella Haddid no clipe de Mugler Foto: Divulgação/Mugler / Elas no Tapete Vermelho

Moda Marcia Martins
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Dia do Sociólogo vira lei estadual em SP
O sociólogo e diretor do Instituto MAS
Pesquisa, Marcos Agostinho Silva, e
membros da ANASOBR (Associação
Nacional dos Sociólogos e Sociólo-
gas do Brasil) foram recebidos na
Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp) pelos deputados
Rafa Zimbaldi (PL) e Mauro Bragato
(PSDB), na última quarta-feira (1º).

No gabinete de Rafa Zimbaldi, a
agenda dos membros da ANASO-
BR, incluindo Marcos Agostinho Sil-
va, também integrante da entidade,
foi o registro do agradecimento for-
mal ao parlamentar pelo apresenta-
ção do Projeto de Lei 1043/2019, que
instituiu no Calendário do Estado de
São Paulo o Dia do Sociólogo, a ser
comemorado anualmente no dia 10
de dezembro, por meio da Lei Esta-
dual 17.466, sancionada no último
dia 3 de dezembro.
   Já na visita ao deputado Mauro Bra-
gato (PSDB), um dos decanos do
Parlamento Paulista, ocorreu para
dialogar sobre a criação do cargo de
sociólogo no Poder Judiciário. Foi
apresentado a Bragato o ofício que
foi encaminhado para o governador
João Doria acerca do tema. Bragato
se comprometeu a encaminhar o
pleito feito ao governador para o Tri-
bunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP).
 A pauta das agendas é de suma
importância para todos os sociólogos e sociólogas que atuam tam-
bém no Poder Público no País, e por este motivo é que a ANASO-
BR vem realizando em todo o território nacional campanhas para
iniciativas como as dos deputados Rafa Zimbaldi e Mauro Bragato
possa ser multiplicadas.

 Hoje a ANASOBR está empenhada em várias ações, como o Dia
do Sociólogo (Municipal, Estadual e Nacional), Pesquisa sobre o
Perfil do Sociólogo e Socióloga no Brasil, criação dos cargos de
sociólogo no Poder Judiciário (em todos os tribunais brasileiros e
Vara da Família, Infância e Juventude) e a abertura de vaga para
consultor técnico legislativo com graduação em Ciências Sociais
em todas as assembleias estaduais e câmara municipais do Bra-
sil.

Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021

Participaram desta agenda os sociólogos: Ricardo Antunes de Abreu,
sociólogo e presidente da ANASOBR, Flávio Rogério Logan, sociólogo
e diretor da ANASOBR, Marcos Agostinho Silva, sociólogo, cientista
político e diretor do Instituto MAS Pesquisa, Marcos Carvalho, adminis-
trador de empresas, bacharel em Direito e ex-chefe de Gabinete do ex-
deputado Chico Sardelli, Mateus Rosa Tognella, sociólogo, cientista
político e primeiro vice-presidente da ANASOBR.

SOCIOLOGIA Calixto  dos Reis



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
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 ESSÊNCIA
CUPIDO DO AMOR

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

POESIA EM FOCO

Dina Paraguassú

A Poesia do Vento

Enfermeira, especialista
em Saúde  Pública e  do

Trabalhador
Poetisa e Compositora.

A poesia do vento
 Traz-me um mundo cheio de cores
 Sinto saudades dos amores
 Que se perderam no tempo
 São tantas lembranças
 Levando-me a recordar
 Dos encontros marcados
 Esquecidos e não realizados
 A poesia do vento, ao som da melodia do mar
 Ouvindo seus acordes, fico a flutuar
 Pensamentos sem fronteiras
 Começam a se formar
 São tantos lugares, que no meu versejar
 Posso falar de toda beleza que eu possa
vislumbrar
 Voar perto do sol, sobre o verde dos oceanos
 Dormir a luz do luar
 Realizando meus sonhos
 Tudo é um mundo mágico e real
 Ter a visão das muitas luas no espaço sideral
 Se encantar com a beleza sem maquiagem da

aurora boreal
 Colorindo o infinito, com
suas cores e o seu brilho
natural
 O encontro do sol beijando
o mar
 Onde as águas tranquilas
parecem repousar
 Ao tempo que o luar
sereno começa a despertar
 Sinto falta do seu abraço,
me fazendo despertar

Dina Paraguassú
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 José Paraguassú Martins
Cronemberger Reis (Escritor,

letrista, músico, compositor, poeta
e produtor cultural)

Eu saio cantando
 Cada pedaço meu que sobrou
 A angustia que ficou
 Quando você partiu e me deixou
 Dizendo que o que sentimos
 Não foi amor
 Como não foi amor
 Se você se sacrificou
 Sofreu quando acreditou
 Que esse amor
 Podia ter um fim
 Muito maior
 Quem sabe uma tragédia
 Que nem o tempo
 Nos faria esquecer
 Sofri e ainda sofro
 E nunca deixarei de sofrer
 Principalmente porque sei
 Que você também
 Nunca vai me esquecer
 Assim sofreremos juntos
 Mas de uma coisa
 Eu tenho certeza
 Valeu a pena
 Ter conhecido você

Valeu a pena

Um verdadeiro amor
Ontem você voltou
 E foi logo dizendo
 Quando chegou
 Que fez de tudo
 Para me esquecer
 Mas nada adiantou
 Não conseguiu
 Sentiu que o meu amor por você
 É sincero
 E tudo o que mais eu quero
 É fazer você feliz
 E mesmo que você
 Não sinta por mim
 O mesmo que eu sinto por você
 Sabe que vale a pena
 Viver esse amor
 Que vai fazer de tudo
 Para me agradar
  E sabe que não vai encontrar
 Alguém que vá lhe amar
 Como eu amo você
 Acho que foi boa
 A nossa separação
 Pois você mesma tirou a conclusão
 Que não existe nenhuma relação
 Que não tenha desentendimentos
 Mas o importante
 É ter o reconhecimento
 Do sentimento
 De um verdadeiro amor
 Deixe que o tempo
 Se encarregue
 De mostrar a você
 Que amar
  É saber viver
 Um verdadeiro amor

Um verdadeiro amor Minhas andanças
Em minhas andanças tão fatigadas
 Sou um poeta errante
 Sou um estranho no mundo
 A alma já quase cega pela solidão
 Abafo o choro com as costas das
mãos
 Mergulho no mar morto de lágrimas
 A falta do fôlego me sufoca...
 Sufoca-me também
 A fome das crianças
 Sem escolas
 E sem esperança
 De um dia melhor viver
 Com o pai desempregado
 O pobre coitado
 Não sabe o que fazer
 Vive na rua a mendigar
 Com esperança de encontrar
 Um lar para morar
 E com dignidade poder viver

Diga aí mano.
 Qual é o teu plano
 Pra essa zorra mudar
 Chega de nostalgia
 Que a pandemia me dá
 Já faz mais de um ano
 Que tudo mudou
 Não tem mais baladas
 É a minha vida trancada
 Sem grade sem nada
 Todo mundo pirou
 Não adianta ter grana
 Carrão bacana

 Se não pode esnobar
 Taí um lance
 Que eu vi igualar
 Sem preconceito
 E sem privilegiar
Vai levando patrão
Pobre, ladrão, políticos e padres.
Até os médicos não sabem
Suas vidas salvarem
E o tempo passando
E não sabemos até quando
A pandemia vai acabar

Pandemia
Poeta de Piaui



Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021

19

Programa
FERREIRA SANTOS

 Todas quintas-feiras das 19h ás 20h

Programação

AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

: 11 3951-9477 9.7297-3530
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BOMBEIRO CAETANO
 INFORMA:

Para muitos o natal sem os pisca-pisca não é
natal, são elas que enfeitam as casa, prédios, as
ruas, a decoração da casa, mas cuidado é preciso
tomar bastante cuidado na hora de instalar qual-
quer pisca-pisca.  A compra do produto seguro co-
meça com a verificação do selo do Inmetro, mas
muitos na hora da compra não leva a segurança
em consideração,  muitos acidentes com esses
enfeites de natal são muito comum nessa época, e
podem até causar morte.  Além de bonitos os pis-
ca-pisca aumenta  o consumo de energia, as luzes
para brilhar elas precisam estar bastante ilumina-
das, a conta sobe 50% no mês de Dezembro. As
luzes não podem ficar a noite toda acesa pois po-
dem iniciar um acidente.  O pisca-pisca só deve ser
ligado depois da instalação estiver toda completa. Veja algu-
mas dicas de como usar o pisca-pisca com segurança: -Evite

Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021

sob recarregar ligar na mesma tomada 3, 4 equipamento isso pode
causar curto circuito.  -Quando for dormir desligue o pisca-pisca.  -
Quando for colocar pisca-pisca no jardim sempre contrate um eletri-
cista.  -Tomadas mas antiga são muito frágil, ela aumenta a ligação de
outras tomadas que pode provocar mau contato.  -O tradicional pisca-
pisca só é recomendado para ambientes fechados ou seja dentro de
casa, a decoração desses pisca-pisca fora de casa pode ser um peri-
go por causa da chuva. Mas tem aquele modelo impermeável é melhor
para o lado de fora.  -Tenha bastante cuidado com a decoração externa
a chuva e o calor podem danificar os fios.  -Veja sempre as instruções
do fabricante antes de usar.  -Só compre instalações com o selo do
Inmetro.  -Coloque uma tomada só para os enfeites.  -Veja detalhes
importantes como a voltagem, se as lâmpadas podem ficar ligadas
por muito tempo.  -As pessoas devem realizar instalações simples e
básicas, o conserto e outras necessidades devem ser feita por pesso-
as especializadas.  -Mantenha as instalações longe de materiais
infláveis como sofás, cortinas, roupas, papéis, pois se houver um inci-
dente esses materiais provocam fogo.  -O uso do mesmo enfeite dos
anos anteriores, verificar se o fio não sofreu nenhum dano.  Você viu
que os pisca-pisca eles são lindos enfeitam as casas, mas devemos
ter cuidado dobrável com elas, para evitar um acidente maior.

BOMBEIRO CAETANO TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DE SÃO PAULO. UNIDOS SOMOS FORTES SEMPRE
COM DEUS

OS CUIDADOS COM OS PISCA-PISCA



Todos os sábados das 9h ás 10h
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CARNAVAL

 www.eventim.com.br/carnavalsp2022

Velha-guarda do Vai-Vai promove
baile no dia 9 de dezembro

 com início marcado para às 22h. No dia 9 de dezembro, quinta-
feira, o Vai-Vai promove o baile da velha-guarda. O evento marca a
celebração do reencontro dos componentes com a agremiação e
acontece no Buffet Manaus, a partir das 22h.

 Para participar, é preciso fazer uma reserva através dos telefones
(11) 94775-1383 ou (11) 97629-0459. Os ingressos custam R$ 70, se
comprados antecipadamente. Para quem optar por adquirir na porta, o
valor muda para R$ 80. As reservas dão direito a mesa e petiscos.

 A agremiação recomenda o uso de traje esporte chique para o
baile da velha-guarda. A apresentação do passaporte da vacina contra
a covid-19 na entrada é obrigatória, bem como o uso de máscara
cobrindo nariz e boca.

 O Buffet Manaus, que vai sediar a festa, fica na rua dos Franceses,
nº 518, na Bela Vista.

Baile da velha-guarda do Vai-Vai
Quando: 9 de dezembro, quinta-feira, às 22h
Onde: rua dos Franceses, nº 518 – Bela Vista
Quanto: a partir de R$ 70

Saiba como fazer a sua reserva para o
evento no Buffet Manaus,
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MOBILIDADE

Hoje vamos avançar no tempo, trazendo-o a
realidade atual, abordaremos a mobilidade geral.
Inserimos no contexto de São Paulo, a maior
concentração urbana do país, e América do Sul.
Devido a explosão demográfica,
não teve preocupação de acompanhar tão rápida
evolução, deixando muito a desejar neste quisito,
como vamos enumerar os principais. Quais os
motivos que levaram o Brasil a computar o altíssimo
número de mortes no trânsito e 2019, foram 14.230
baixas, fatal além dos milhares que ficaram inválidos,
com muitos paraplégicos.

Os motivos são vários:

1) Desconcentração no trânsito, usando GPS ou
celular .
2) Falta de conhecimento dos pontos cegos nas vias
3) Falta de praticar os sinais, dos instrumentos
adequados dos veículos.
 4) Má conservação dos veículos .
5) Má conservação das vias públicas.
 6) Motoristas impacientes.
 7) Pedestres impacientes.
 8) Frenagens inadequadas do veículo pelo condutor.
 9) Falta de uso de equipamentos de Segurança 10)
Não obedecer a sinalização de trânsito
ultrapassando a velocidade permitida e muitas
vezes, ignorando o sinal de parada obrigatória
Soluções Formação, educação e fiscalização.
Reivindicar mais apoio na formação dos condutores,
com campanhas educativas regulares, visando
contextuar a responsabilidade de todos que
compõem esse complexo e necessário meio de
locomoção humana denominado, trânsito. Sua
atenção no trânsito salva vidas

Curiosidade
Adir Vergilio

Apesar da tristeza pela morte de Sir
Frank Williams, a Formula 1 não para!

A Formula 1 em meio a triste-
za, pela morte de Francis Owen
Garbatt Williams, o lendário Sir
Frank Williams, se prepara para
mais uma etapa do Calendário
da Temporada de 2021 do
Campeonato de Mundial de Pi-
lotos e Construtores. Esta sema-
na no dia 27 de novembro, o
mundo do automobilismo
esportivo,foi surpreendido pela
notícia da morte do fundador da
WIlliams Grand Prix Enginee-
ring, a Equipe Williams de For-
mula 1. Trinta e cinco anos após
um grave acidente na França,
na volta para casa após mais
um dia de testes de inverno, vi-
sando a temporada de 1986 e
uma dura rotina de cuidados
médicos e fisioterapia, já que
havia ficado tetraplégico. Na
época do acidente, muito se
especulava sobre o futuro da
fábrica, hoje em Grove e na
época em Didcot, na Inglaterra.
Mesmo assim, após alguns
meses de afastamento, ele foi
capaz de voltar ao comando do
time. Como já havia vencido em
1980 com Alan Jones e em
1982 com Keke Rosberg. Isto
não lhe impediu de continuar a
conquistar vitórias e títulos no
Mundialde Pilotos e Construto-
res, com pilotos como Nelson
Piquet (1987), Nigel Mansell
(1992), Alain Prost (1993), Da-
mon Hill (1996) e Jacques Vil-

leneuve (1997). Excetuando Car-
los Reutemann, Vice Campeão
Mundial de 1981 e Ayrton Sen-
na, morto em um acidente em
Imola no Grand Prix de San Ma-
rino de 1994, todos os grandes
pilotos que pilotaram os carros
da Williams foram Campeões.
Fato que demonstrava serume-
xemplo de garra e determinação.
Sempre presente nos finais de
semana de Grand Prix, raras as
vezes, as quais não esteve pre-
sente, acompanhando tudo de
perto apesar de suas limitações
físicas e a rotina de fisioterapia.
A Formula 1 coincidência ou não
vai se apresentar na Arábia Sau-
dita, país daqueles que um dia
nele acreditaram e investiram
seus petrodólares. Será palco da
penúltima etapa do Mundial dis-
putado  entre o jovem holandês
Max Verstappen da Red Bull e o
veterano Lewis Hamilton da Mer-
cedes. Pelo visto até agora, será
uma disputa como há muito tem-
po não víamos, na categoria
máxima do automobilismo es-
portivo internacional. Grandes
expectativas cercam e realização
do Grand Prix na Arábia Saudita
em Jeddah, provavelmente a pis-
ta de rua mais
rápida do mundo, com uma mé-
dia em torno de 250 km/h

Claudir Pereira,
clauddir@gmail.com

Automobilismo
Claudir Pereira
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IGREJA
EVANGÈLICA

MISSIONÁRIA
NAS PEGADAS

 DE JESUS



Familia Lopes Paproche
Revista Ação Brasil / Setembro de 2020

A Pérola do Litoral Paulista
Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021
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Fórum Pró-Metrô
reúne lideranças e

entidades
do setor

metroferroviário
O Fórum Pró-Metrô

Freguesia do Ó / Bra-
silândia, idealizado
pelo Prof. João Mota,
responsável por organi-
zar a sociedade civil
para lutar em prol do
metrô em sua região,
promoveu um encontro
com as entidades do
setor metroferroviário e
líderes políticos.

 O encontro ocor-
reu na noite última sex-
ta-feira, 26, na tradici-
onal Pizzaria Bruno, na
Freguesia do Ó, e con-
tou com a presença do
sempre Secretário de
Estado dos Transpor-
tes Metropolitanos, Ju-
randir Fernandes; Síl-
via Cristina Silva, Pre-
sidente da Associação
dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Metrô do
Estado de São Paulo
(AEAMESP), acompa-
nhanda dos ex-presi-
dentes Manoel da Sil-
va Ferreira Filho, Emi-
liano Stanislau Affon-
so, e do associado es-
pecialista em metrô,
Jayme Domingo Filho.

 Também participa-
ram Nicolau Helito Fi-
lho, Conselheiro Dire-
tor da Distrital Lapa da
Associação Comercial
de São Paulo; Sr. José
Ferreira, Presidente da
Associação Bandei-
rantes; Leandro Silva,
Kleber Jr., Dr. Carlos
Crochat, advogado e
membro do Pró-Metrô,

e Benedito Camargo,
Diácono Permanente
da Arquidiocese de
São Paulo.

 O encontro iniciou
com a saudação do
Prof. João Mota, re-
lembrando a organiza-
ção do Fórum e sua
importância para o sur-
gimento da linha 6-la-
ranja, destacando, po-
rém, a reorganização
para a retomada das
obras quando ela foi
paralisada em 2016.

 Logo após, o Diá-
cono Benedito Carmar-
go prestou homena-
gens ao professor, ao
secretário Jurandir Fer-
nandes, e ao ex-depu-
tado estadual João
Caramez, que coorde-
nou a Frente Parlamen-
tar em Prol dos Trans-
porte Metroferroviário,
responsável por apre-
sentar ao então gover-
nador Márcio França, a
proposta da caducida-
de do contrato com a
construtora responsá-
vel pela paralisação
das obras, abrindo ca-
minho para outra em-
presa retomar a cons-
trução da linha das uni-
versidades.  Hoje, a
obra conta com 33
frentes de trabalho,
gerando mais de 4.5
mil empregos diretos,
e é a maior obra de in-
fraestrutura do hemis-
fério sul do planeta ter-
ra, prevista para ser

entregue em 2025.
 Embora a obra es-

teja em ritmo acelera-
do, o grupo segue mo-
bilizado acompanhan-
do todos os passos da
construção da linha e
realizando interlocução
entre a nova empresa
e os moradores da re-
gião, mitigando proble-
mas e acompanhando
todos os passos da
execução do projeto.

 Foi muito gratifi-
cante a reunião, que
além do debate e pro-
jeções apresentadas
pelo secretário Juran-
dir Fernandes, o que
proporcionou um mo-
mento de reencontro,
deixando a noite ainda
mais agradável.

Texto: Leandro Silva

Os três Jotas, João Mota, Jurandir Fernandes e João Caramez

LIDERANÇAS



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

Empresário
José Hugo

Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021

27



Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021

28

Professor João Augusto
9.5247-7510
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares

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

Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
 iconix_digital@hotmail.com  |  Tel: (11)3976-9677
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Beleza
Vitamina C: 10 coisas que você precisa saber

para incluir o produto no skincare!

Você já deve ter ouvido que a vitamina
C faz bem para a saúde e para a imunida-
de, mas você sabe todos os benefícios
desse ingrediente para a pele? Além de
dar mais viço, a vitamina C também cla-
reia manchas e muito mais! O dermatolo-
gista Antonio Gomes Neto conta 10 verda-
des sobre o produto, como usar a vitamina
C no rosto e esclarece dúvidas. Confira!

1 – A VITAMINA C É UM PODEROSO
ANTIOXIDANTE - Com o passar dos anos,
é normal que a pele madura apresente li-
nhas e marcas de expressão. Porém, a vi-
tamina C é uma ótima aliada para retardar
a ação do tempo, já que é um poderoso
antioxidante. “As substâncias antioxidan-
tes neutralizam a ação dos radicais livres,
ou seja, formam uma barreira protetora
adiando o envelhecimento celular”.

2 – A VITAMINA C POTENCIALIZA A
AÇÃO DO FILTRO SOLAR - Usar o protetor
solar diariamente é fundamental para se
proteger dos raios solares, além de preve-
nir manchas e o câncer de pele. O que você
talvez não saiba é que a combinação de
filtro solar e vitamina C potencializa a foto-
proteção, auxiliando no combate ao efeito
oxidativo da radiação solar. “A dica é lavar
o rosto logo pela manhã, aplicar a vitami-
na C, aguardar o produto secar na pele e
seguir com o filtro solar”.

3 – A VITAMINA C AJUDA A CLAREAR
MANCHAS NA PELE - Vale destacar tam-
bém que a vitamina C também age na pre-
venção de hiperpigmentações, porque ini-
be a formação de melanina na pele, assim
como diminui manchas provocadas por
inflamações de acne e dermatites. Porém,
se você faz uso de medicamentos para o
tratamento de pele, fique atenta! “É extre-
mamente importante a recomendação de
um dermatologista, que vai avaliar cada
caso e prescrever a quantidade e frequên-
cia das aplicações”.

4 – A PELE FICA MAIS VIÇO-
SA COM A VITAMINA C - Sabe
aquele glow na pele de quem está
com a rotina de skincare em dia?
Pode agradecer à vitamina C. O
ingrediente é responsável pela ilu-
minação natural da pele e, logo
nas primeiras aplicações, já é pos-
sível notar a diferença. “Para quem
gosta de maquiagem, aqui vai uma
dica excelente: utilize antes de to-
dos os produtos e terá um efeito
aveludado, como a de um primer”.

5 – A VITAMINA C ESTIMULA
A PRODUÇÃO DE COLÁGENO -
Falando em viço na pele, a vitami-

na C age diretamente na formação de co-
lágeno. “A partir dos 30 anos, inicia-se um
processo de lentidão na produção e um
aumento de degradação do colágeno, sen-

sensível e precisa de proteção extra. Po-
rém ela pode ser sim usada em diferentes
estações, inclusive no verão. Alguns ativos
dermocosméticos, especialmente quando
manipulados para aplicação na face, pos-
suem prescrições restritas. Porém, a vita-
mina C é um ingrediente geralmente mui-
to bem tolerado, o que permite ser admi-
nistrado diariamente, uma ou duas vezes
por dia, exceto em casos específicos”.

8 – ELA TAMBÉM PODE SER USADA
EM TODOS OS TIPOS DE PELE - Além de
não ter restrição em épocas do ano, a vita-
mina C também pode ser usada em dife-
rentes tipos de pele. “Pessoas com pele
seca, mista ou oleosa podem incluí-la na
rotina de cuidados diários”. Porém, o pro-
fissional ressalta: “O alerta que sempre dou
é ler a composição de cada produto. Pes-
soas que são alérgicas a qualquer subs-
tância presente naquele item, devem evi-

tar o seu uso”.

9 – GESTANTES
E LACTANTES TAM-
BÉM PODEM USAR
A VITAMINA C - Mu-
lheres grávidas ou
em fase de ama-
mentação também
podem cuidar da
pele com a vitamina
C, já que a substân-
cia não é prejudicial
e pode ser usada di-
ariamente. O derma-
to, porém, explica
que, nesses perío-
dos, nenhum produ-
to deve ser usado
sem a supervisão de

um especialista. “Em casos de hiperpig-
mentações gestacionais, o tratamento cos-
tuma ser a médio e longo prazo. Sendo
assim, o uso da vitamina C pura não terá
um efeito imediato e, muitas vezes, preci-
sará ser associado com outros medicamen-
tos”.

10 – A VITAMINA C PODE OXIDAR –
ATENÇÃO AOS CUIDADOS! - Vale refor-
çar que a vitamina C, também conhecida
como ácido ascórbico, é um composto ins-
tável e, por isso, sofre oxidação quando
exposto a oxigênio, luz, água e calor. “Para
evitar que o produto fique com a cor altera-
da – um dos fatores que demonstram a
oxidação ativa -, e com isso também tenha
sua eficácia diminuída, opte por embala-
gens que dificilmente promoverão o conta-
to da composição com o ambiente exter-
no”, finaliza o dermatologista. (purepeople)

do recomendada a realização de cuida-
dos e tratamentos com o objetivo de dimi-
nuir esses efeitos”. Por isso, ao usar a vita-
mina C, o ingrediente estimula a produ-
ção local, dando mais elasticidade e pre-
venindo o envelhecimento.

6 – APOSTE NA VITAMINA C PARA
MELHORAR A CICATRIZAÇÃO - Se a sua
pele é daquelas que demoram a cicatrizar
e vive inflamada, a vitamina C pode te aju-
dar. Ela influencia na regeneração da pele,
agindo diretamente na proliferação e mi-
gração de células nas áreas afetadas. “O
uso diário vai auxiliar na cicatrização, na
recuperação das lesões recentes e na
melhora da uniformização da pele”.

7 – A VITAMINA C PODE SER USADA
EM TODAS AS ESTAÇÕES DO ANO - Ou-
tro fato curioso sobre a vitamina C é que
seu uso é muito recomendado no inver-
no, uma estação em que a pele fica mais

A vitamina C deixa a pele mais iluminada, como um glow saudável e natural
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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.

Gabriela Paproschi
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O Maksoud Plaza vai fe-
char as portas temporaria-
mente nesta semana por con-
ta das dívidas. As reservas
para os 416 apartamentos e
suítes estão suspensas. Em
setembro do ano passado, o
hotel entrou com um pedido
de recuperação judicial para
pagar uma dívida milionária.

“É um custo muito eleva-
do você manter o padrão do
hotel sendo que você não tem
essa demanda e que a diária
média está abaixo do ideal,
para que você possa pagar as
despesas do hotel e manter
o hotel em condições de re-
ceber esse público, que é tão
exigente”, explica Ricardo
Roman Júnior, presidente da
ABIH-SP (Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis do
Estado de São Paulo).

Hotel Maksoud Plaza fecha as portas
temporariamente em São Paulo
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O hotel de luxo que fica próximo
à Avenida Paulista, em São Paulo,
já hospedou diversas celebridades.
Em 42 anos de história muitos hós-
pedes ilustres estiveram no Mak-
soud Plaza. Entre eles lendas do
rock, como Kurt Cobain, Axl Rose
de David Bowie.

Dono de uma das maiores vo-
zes de todos os tempos, Frank Si-
natra, não só se hospedou como se
apresentou no Teatro do Maksoud
Plaza, em 1981. Quase três mil
pessoas assistiram aos quatro sho-
ws do inesquecível cantor america-
no.

A ex-primeira-ministra britânica,
Margaret Thatcher e o prêmio No-
bel de medicina, Albert Sabin e o
cineasta espanhol, Pedro Almodó-
var, também se hospedaram no lo-
cal.

 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

 RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Revista Ação Brasil / Setembro de 2021

34

JORNALISTA:  CALIXTO DOS
REIS  - MTB: 0062284/SP 9.5407-8696
WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)



DE SEGUNDA Á
SABADOS DAS

12H ÁS 14H

Programa Calixto Dos Reis

JORNALISTA:  CALIXTO DOS
REIS  - MTB: 0062284/SP 9.5407-8696

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)
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Programas Pegadas de Jesus
com Fernando Henrique

Todos os sábados das 11h as 12h

Cantora e Missionária Grabriela Rodrigues, Jornalista
Calixto dos Reis e o Apresentador Fernando Henrique

AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

: 11 3951-9477 9.7297-3530 - 9.5407-8696
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