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Que bom que está
chegando o Natal

Calixto  dos Reis

EDITORIAL Calixto dos Reis.

Mês de dezembro, e com ele melhora o es-
pírito da sociedade que prepara as comemora-
ções da festa natalina. É sempre importante di-
zer que o momento, de Natal, é importantíssi-
mo para o bom relacionamento humano, mos-
tra os nossos desejos, anima nosso espírito con-
ciliador e ajuda a encontrar os melhores cami-
nhos para a convivência.

 Quando desejamos Feliz Natal queremos
dizer que estamos satisfeitos por conviver com
nossos semelhantes e procurando melhores
caminhos para encontrar uma vida mais sau-
dável e de um bom relacionamento. Nosso
abraço significa dizer que estamos buscando
respeito aos nossos semelhantes e desejando
que cada um encontre os melhores passos para
uma vida mais respeitável. Ao dizer Feliz Natal,
queremos expressar a nossa alegria com a con-
vivência com nossos amigos e semelhantes.

Que bom que estamos próximos do Natal,
para buscarmos melhores caminhos.
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Bancos não abrirão nos dias 24, 25, 30 e
31 de dezembro e em 1º de janeiro

A Febraban orienta a população a utilizar os canais digitais das instituições nos dias em
que não houver atendimento nas agências físicas, bem como os caixas eletrônicos

 As agências bancárias não funcionarão nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro, tam-
pouco no dia 1º de janeiro, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban). No dia 23 de dezembro antevéspera de Natal, haverá expediente bancário
normal, informa a entidade. Após o Ano Novo, os bancos voltarão com o expediente
tradicional em 2 de janeiro.  A Febraban orienta a população a utilizar os canais digitais
das instituições nos dias em que não houver atendimento nas agências físicas, bem
como os caixas eletrônicos.  Para carnês e contas de consumo (como água, energia
e telefone) com vencimento no feriado, os pagamentos poderão ser feitos no dia útil
seguinte sem acréscimo.  Os tributos normalmente têm datas de pagamento ajusta-
das ao calendário de feriados, de acordo com a entidade.

Adquira sua Essência
Cupido do Amor

Masculino e Feminina
9.5407-8696

Visite nosso site:
www.radioacaobrasil.com

Celular: oi - 9.5407-8696 - 9.5127-7600 - tim  Telefone: 2309-3526 -
www.facebook.com/sebastiaocalixtodos.reis -

E-mail:  jornalspnoticias@yahoo.com.br

INFORMA:
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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!
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BRASIL

O Padre Kelmon (PTB),
que ficou conhecido por ter
se candidatado à presidên-
cia da república, foi desliga-
do da Igreja Ortodoxa do
Peru no Brasil. Anúncio foi
realizado na última sexta-fei-
ra (16) através do Facebook.

O Comprova, projeto de
apuração de fake news, apu-
rou em outubro o histórico do
Padre Kelmon e confirmou
que o baiano tem ligação
com a Igreja Católica Apos-
tólica Ortodoxa do Peru, que
tem representação no Bra-
sil.

No comunicado, a igreja
informou que foi ele foi de-
sencardinado, sendo proibi-
do de ministrar sacramen-
tos ou falar em nome da ins-
tituição.

“Decidimos canceladar
(sic) a Provisão 0025/21
conferida ao Pe.Kelmon
Luis da Silva. Também infor-
mamos que decidimos de-
sencardinar (sic) do clero o
Pe.Kelmon Luis da Silva e
também o Pe.Lucas Soares
Chagas. Dessa forma, os
mesmos ficam proibidos de
ministrar os sacramentos e
de falar em nome da Igreja
Ortodoxa do Peru-Tradição
canônica Síro Ortodoxa Ma-
lankara Indiana. Tudo que li-
gares na terra será ligado no
céu, mas aquilo que desliga-
rem na terra será desligado
no céu. (Mateus 16:19)”, diz
a nota.  (Correio)

Igreja Ortodoxa do Peru no
Brasil desliga Padre Kelmon

Ele está proibido de ministrar sacramentos
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conjunto de órgãos do
Governo Federal para

que sofrem com a seca
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Margareth Menezes acumula dívidas de
mais de R$ 1 mi com cofres públicos

A futura ministra da Cultura Margareth
Menezes, anunciada recentemente pelo
presidente eleito Lula (PT), acumula dí-
vidas com órgãos públicos que supe-
ram R$ 1 milhão, incluindo a Receita
Federal, a Previdência e, inclusive, dé-
bitos com a própria pasta que irá ocu-
par. O Ministério da Cultura pede a de-
volução de recursos repassados para
uma ONG fundada pela cantora, acusa-
da de irregularidades apontadas pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU). As
informações foram reveladas na quinta-
feira (15) pela revista Veja.
 Segundo a publicação, a ONG Associ-
ação Fábrica Cultural, fundada por Mar-
gareth Menezes em Salvador (BA), foi
condenada a devolver R$ 338 mil aos
cofres públicos por supostas irregulari-
dades encontradas em um convênio
assinado com o Ministério da Cultura em
2010, último ano do segundo governo
Lula. Na ocasião, os valores repassa-
dos pelo governo federal para a ONG
teriam sido usados para promover um
seminário sobre culturas identitárias.
 Tempos depois, ao fiscalizar a presta-
ção de contas apresentada pela ONG,
técnicos do TCU identificaram diversas
irregularidades, como a cotação fictícia
de preços, contratação de serviços sem
detalhamento, pagamentos por serviços
não realizados, superfaturamento de
compras e pagamentos para pessoas
com vínculos na administração pública.
(Gazeta do povo)

Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2022

BOCA NO TRAMBONE



Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2022

12

O Núcleo Assistencial Brasilândia nasceu de um sonho idealizado por sua fundadora Sra. Wanda Marolo.  Contando com a
ajuda de amigos, o NAB Brasilândia inicia sua trajetória através de salões de igrejas fornecidas voluntariamente, onde crianças
com deficiência física e mental eram atendidas através de consultas com profissionais que se comoveram com a iniciativa.
Após cinco anos de muitas dificuldades e alegrias, conseguimos em 31 de julho de 2005, fundar a casa que  hoje atende cerca
de 121 crianças, sendo que este número é alterado a todo o momento devido às diversidades. Contamos com profissionais que
nos fornecem apoio nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, acupuntura e outros.  Percebemos
que não era o bastante somente o apoio profissional, que a felicidade era um dos maiores remédios para o tratamento das
mesmas, por este motivo criamos a TERAPIA COM ALEGRIA, na qual passeios e muita diversão fazem toda a diferença para
nossas crianças.   Todo este sonho é movido somente por doações que recebemos e vendemos em nosso bazar, localizado ao
lado da instituição, e também de doações através de nossas contas correntes.

 A solidariedade de nossos parceiros e tantos outros que se motivam em doar é o que faz este sonho continuar a cada dia.

Venha conhecer o NAB Brasilândia e
participar desta alegria!

Como ajudar - O NAB vive exclusivamente de
doações. Há várias formas de nos ajudar:  - Doações

para o Bazar: Aceitamos mercadorias novas ou usadas
como, roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos,
brinquedos entre outros, que são vendidas em nosso

Bazar, tornando-se renda para a manutenção da
Instituição;  - Doações via depósito bancário: Com
essas doações conseguimos manter as despesas

básicas da instituição, veja abaixo as formas de fazê-lo:

Nosso Bazar: Venha conhecer o BAZAR DO
NAB, um espaço permanente de vendas, aberto ao

público, onde comercializamos produtos novos e
usados a preços muito reduzidos. Esta é uma

importante fonte de renda para a manutenção das
atividades desenvolvidas pela instituição. Retiramos
as doações no local ou elas podem ser entregues no

endereço abaixo.

Para contribuir, basta entrar em contato: (11) 3925-6722 - faleconosco@nabbrasilandia.org.br
WhatsApp (11) 96744 7924 - Localização: R. João Pinto de Oliveira, 104 - Brasilândia. Funcionamento: de 2ª. à

6ª. feira - Consulte-nos sobre horário especial durante a Pandemia
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Anvisa emite alerta sobre produtos
para trançar cabeços: “cegueira”

O uso de produtos comercializado no Brasil para trançar e modelar cabelos pode ser um perigo. O alerta é da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que divulgou que possivelmente tais produtos poderiam estar “ocasionando
cegueira temporária, entre outros efeitos indesejáveis”.
 Ainda de acordo com a Agência, há casos de ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão,
inchaço ocular e dor de cabeça. “Segundo diagnóstico médico, em um dos casos, o paciente apresentou lesão grave
nos olhos. Há ainda relatos de demora na recuperação da visão de consumidores com prazos de até 15 dias”, diz o
alerta.

A Anvisa ressaltou ser de fundamental importância que quaisquer efeitos indesejáveis à saúde supostamente
relacionados ao uso desses produtos, e de outros cosméticos, sejam registrados: “Há links específicos para registro
por parte de cidadãos e profissionais que manejam produtos cosméticos e empresas e profissionais de saúde”.
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Marcia Martins

A modelo Tamires Ribeiro de Lima,
tem 23 anos,  busto 87, tórax 76,

cintura 74, quadril 90, manequim 36/
38, calçado 37,  cabelo loiro, cor dos

olhos castanhos, altura 1,64, sapato
37 e peso 58 kilos. Tamires Ribeiro

de Lima, modelo da cidade de
Sorocaba, interior do Estado de São
Paulo, está fazendo sucesso em suas

participações nos eventos em São
Paulo pela Agência Sport Models do

empresário Renato Cury. Em 2023
novo look, muitas surpresas e Boas

Festas. Hein e por quê?

Top Models nas
passarelas!

A modelo Tamires Ribeiro
de Lima, tem 23 anos,  bus-

to 87, tórax 76, cintura 74,
quadril 90, manequim 36/

38, calçado 37,  cabelo
loiro, cor dos olhos casta-

nhos, altura 1,64, sapato 37
e peso 58 kilos. Tamires

Ribeiro de Lima, modelo da
cidade de Sorocaba, interi-
or do Estado de São Paulo,

está fazendo sucesso em
suas participações nos

eventos em São Paulo pela
Agência Sport Models do
empresário Renato Cury.

Em 2023 novo look, muitas
surpresas e Boas Festas.

Hein e por quê?
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Estão  abertas as inscrições para Eleição
da Corte da folia do ano próximo ano

 Os requisitos comuns para Rei Momo e Rainha para a participação no concurso da Corte são: ser brasileiro(a)
nato(a) ou naturalizado(a) e residir na cidade de São Paulo.  Para candidatos a Rei Momo, a idade deve ser entre 18 e
55 anos até o final da eleição, além de ter peso mínimo de 100 quilos no ato da inscrição. Já para Rainha, a candidata
precisa ter entre 18 e 32 anos até o final da eleição.  As segunda e terceira colocadas ocuparão, respectivamente, as
posições de Primeira e Segunda Princesas. Cidadão e Cidadã Samba são escolhidos em outro processo, por uma
comissão da União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp).  Todos os candidatos que preencherem os requisitos
estipulados no regulamento terão a inscrição confirmada, com limite de participação dos 12 (doze) primeiros candida-
tos inscritos ao título de Rei Momo e as 16 (dezesseis) primeiras candidatas inscritas ao título de Rainha.  A premiação
será feita de acordo com o posto:  Rei Momo e Rainha: R$ 21.000,00 cada - 1ª Princesa: R$ 16.000,00 - 2ª Princesa: R$
11.000,00 - Cidadão e Cidadã Samba: R$ 3.000,00 cada .   O evento da Eleição da Corte será realizado dia 18 de janeiro
de 2023, em local a ser definido, organizado pela São Paulo Turismo (SPTuris).  O regulamento na íntegra está disponí-
vel e publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (14/12/2022).  Dúvidas referentes ao regulamento ou ao
preenchimento das inscrições poderão ser sanadas por meio do e-mail eleicaodacorte@spturis.com .  Como se inscre-
ver:   Ao acessar o site http://www.spturis.com/carnavalinscricaocorte, todos os candidatos deverão preencher a ficha de
inscrição de forma completa, indicando os dados dos documentos abaixo relacionados:   I – Número da Cédula de Identi-
dade ou CNH;  II – Endereço completo com CEP (cidade de São Paulo),  III – Número do PIS/PASEP ou NIT;     No dia 3 de
janeiro de 2023, os candidatos deverão apresentar os documentos originais, cópia simples do RG/CPF, comprovante de
endereço, PIS/PASEP e uma foto 3x4 colorida atual para conferência das inscrições efetuadas pelo site, sujeito à
desclassificação no caso de não conferir com a inscrição online. O local para entrega será informado a cada inscrito.

Carnaval 2023

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

Os interessados em participar da Corte do
Carnaval de São Paulo 2023 já podem se ins-
crever para o concurso que vai definir o Rei

Momo e a Rainha da folia paulistana. As inscri-
ções estão abertas de 14 a 31 de dezembro de
2022 e podem ser feitas de forma on-line, pelo

link www.spturis.com/carnavalinscricaocorte
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Famosos

Aconteceu no dia 10/12, a formatura de três cursos da instituição Camp
Norte na rua Atlântico Meridional 120, no bairro Imirim, as  91ª e 92ª turma
de Eletricista Instalador em parceria com a Senai, 5ª turma de Empodera-

mento Digital em parceria com RECODE preparação do jovem para o primeiro em-
prego as 28ª 29ª turmas de Inclusão Digital.  “Eu espero que o curso abra portas na
minha carreira”, conta Samuel Gonçalves formando da turma de Empoderamento
Digital. A oradora da turma Amanda de Paula Silva, relata em seu discurso como
está realizada e que visualiza novas oportunidades e que sem educação não somos
nada. A oradora das turmas de Inclusão Digital Magnalva Marques diz que o curso
vai ajudá-la a se reinserir no mercado de trabalho e, ela conta também que é muito
importante esse trabalho de inclusão digital aos mais velhos, ajuda na autonomia e
na autoestima. O curso de Eletricista e Instalador tem como Oradora a única mulher
da sala, Sandra Regina Escudeiro “estou aqui para incentivar outras mulheres a
fazer o mesmo, fui muito bem acolhida pela turma e tratada de igual para igual, sem
preconceitos”, ela relata. O presidente do Camp Norte Ronaldo Carlos de Moura e
os paraninfos dos cursos de empoderamento digital, eletricista instalador e inclusão
digital, respectivamente: Flavio de Moraes Filho governador Rotary Internacional do
distrito 4563, Maicon Douglas Lopes presidente do Rotary Club de São Paulo Norte
e Claudete Vieira Jakubowski associada do Rotary Club de São Paulo discursaram
ao final da cerimônia e disseram que estão muito orgulhosos e que o mercado de
trabalho anseia profissionais como eles. A Camp Norte visa inserir e reinserir jovens
e adultos de baixa renda ao mercado de trabalho com os cursos oferecidos pela
instituição, desde 1985 transformando vidas e famílias. Por:  DANIELA NERIS

A CAMP NORTE REALIZA  CERIMÔNIA DE FORMATURA
DE TRÊS DE SEUS CURSOS OFERECIDOS
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POESIAS EM FOCO
O livro

 Enfermeira, especialista  em Saúde  Pública e  do
Trabalhador Poetisa e Compositora.

A minha mente vazia
Estava assim todos os dias
Antes de ler-te, depois feito
magia
Recriei minha alegria
 De ver-te passar
De ver-te sorrir
De ver-te chorar
De ver-te ficar
 Tudo estava esquisito
A beleza não existia
O coração estava aflito
Não tinha cor nem fantasia
 Em tuas linhas, eu me encontro
Viajo nos teus versos para além da imensidão
No verso das tuas páginas
Rabisco meus poemas, para acalmar meu coração
 Trago a lua do céu
Que ficou vazio assim como meu peito
Trago meus versos de amor
Para esse amor perfeito
  Dina Paraguassú

 Escritor, músico,
compositor e poeta.

Membro da ALBEARTES –
Academia de Letras e Belas
Artes de Floriano e Vale do

Parnaíba. Repórter
correspondente do Jornal
São Paulo em Noticias e

Revista Ação Brasil

MUNDO NOVO

Você é diferente
 A gente sente
 Basta te olhar
 É especial
 Angelical
 Intelectual
 Que encanta
 Ao falar
 Tem uma presença marcante
 Daquelas que fica
 Além do olhar
 Me encantei por você
 Viajei com você
 Deixei-me levar
 É nesse teu mundo
 Que eu quero morar

José Paraguassú
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Cuidados
com a Dengue:

o que saber para
evitar a doença
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O verão vem chegando e com ele as chuvas. Eventualmente,
esse é o melhor momento para começar a tomar os devidos
cuidados com a Dengue!

 Em primeiro lugar, é preciso saber que o principal meio de
transmissão é por meio da picada de mosquitos Aedes – os
mesmos responsáveis pela transmissão da chikungunya, febre
amarela e Zika.

 Daí vem a importância de toda atenção, uma vez que os
mosquitos Aedes se proliferam na água armazenada.

 Portanto, os principais focos de água parada, como frascos
plásticos, galões, pneus, vasos de plantas, recipientes de todos os
tamanhos como tampinhas de garrafa ou mesmo sacolas plásticas,
são o ambiente perfeito para a fêmea depositar seus ovos.

CUIDADOS COM A DENGUE: COMO EVITAR CONTAMINAÇÃO?
Antes de mais nada: os primeiros cuidados que devemos ter para reduzir os locais de proliferação do mosquito e

evitar a Dengue são:  – tampar lixeiras;  – tampar tonéis e caixas d’água;  – manter as calhas sempre limpas;  – limpar
ralos e colocar telas;  – deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo;  – preencher os pratos de vasos de plantas
com areia;  – manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.

O QUE CAUSA A DENGUE?
De acordo com a organização Médico sem Fronteiras:  A dengue é causada por um arbovírus (vírus transmitido por

artrópodes) que se apresenta em quatro tipos diferentes: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Atualmente os quatro sorotipos
circulam no Brasil intercalando-se com a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos
sorotipos em áreas anteriormente não atingidas ou alteração do sorotipo predominante.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA DENGUE?
Nesse sentido, os sintomas mais comuns da Dengue são:  Febre alta > 38.5ºC - Dores musculares intensas - Dor ao

movimentar os olhos - Mal estar  - Falta de apetite - Dor de cabeça - Manchas vermelhas no corpo

COMO DIAGNOSTICAR A DENGUE?
O diagnóstico é realizado através de exames de sangue, notando a presença de anticorpos contra o vírus no sangue.

Contudo, o exame não especifica o tipo de vírus que é responsável pela infecção.  Mas já existem métodos de biologia
molecular mais elaborados que podem ser utilizados para detectar as proteínas do vírus.

QUAL O TRATAMENTO E CUIDADOS COM A DENGUE QUANDO UMA PESSOA ESTÁ INFECTADA?
Se a pessoa apresentar os sintomas mais comuns, será preciso procurar tratamento médico. Assim será possível

confirmar o diagnóstico e estabelecer rotinas para acompanhar a doença em relação à possibilidade de aumentar a
gravidade.   Além disso, no tratamento estão incluídos medicamentos e muita hidratação oral (água, soro caseiro, água
de coco) ou, dependendo da gravidade, por via venosa.  Tudo isso sempre com orientação médica.

CUIDADOS COM A DENGUE: COMO PREVENIR?
Os principais cuidados com a Dengue para se prevenir é combater os focos de acúmulo de água. Em outras palavras,

é preciso evitar ao máximo o acúmulo de água parada nos mais diversos tipos de recipientes.   E atenção: é o mosquito
transmite a doença. Logo, dificilmente percebemos quando acontece a transmissão.   Juntamente, outro fator que pode
ajudar na prevenção é o uso de repelentes, mas sem nenhuma comprovação científica da eficácia nos cuidados contra
a Dengue.



Revista Ação Brasil / Maio de 2022Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2022

1919

O novo Parque propõe
harmonizar as funções ambi-
entais da área ao uso pela
população para atividades
esportivas e de lazer

 A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria de
Governo Municipal e com
apoio da São Paulo Parceri-
as, anunciou, no dia 25 de
novembro, o lançamento da
consulta pública do projeto de
concessão para a implanta-
ção, gestão, operação e ma-
nutenção do Parque Munici-
pal Campo de Marte. O obje-
tivo é tornar os mais de 400mil
m² de área municipal na re-
gião norte da cidade de São
Paulo em um destino de uso
público para atividades recre-
ativas, esportivas, educacio-
nais e socioculturais.

 O projeto tem como ên-
fase devolver a qualidade
ambiental à região que, ma-
peada no Plano Municipal de
Conservação e Recuperação

Prefeitura lança consulta pública para implantar
o Parque Municipal Campo de Marte

da Mata Atlântica (PMMA),
passará a contar com a recu-
peração e preservação de 200
mil m2 de área verde. Para
garantir a interação com o
público, o projeto prevê a ins-
talação de infraestrutura com-
pleta para fruição da área de
conservação, como passeios
de pedestres, mobiliário urba-
no, iluminação, elementos de
sinalização e comunicação
visual e equipamentos volta-
dos à segurança e gestão da
área.  Alinhado aos conceitos
mais modernos do urbanismo
contemporâneo, o novo Par-
que Campo de Marte propõe
harmonizar as funções ambi-
entais da área ao uso pela
população para atividades
esportivas e de lazer. Assim,
entre as infraestruturas previs-
tas, serão implantadas pistas
de caminhada e corrida, pis-
ta de skate, quadra de bocha,
centros de convivência comu-
nitários voltados à prática do

futebol de várzea e farta área
para estacionamento de veí-
culos reversível para apoio à
logística do carnaval munici-
pal.  Ainda, prevê-se a oferta
de atividades de interesse
coletivo abertas à população,
bem como a possibilidade de
que estes locais recebam
empreendimentos para explo-
ração comercial e eventos de
médio e grande porte, conso-
lidando-se, a área, como um
novo destino de entreteni-
mento em São Paulo, com o
objetivo de incentivar a rela-
ção entre o usuário e a área
verde urbana, de forma que o
parque seja um local acolhe-
dor, com adequada provisão
de segurança e serviços.

Gestão - A parceria terá o
prazo total de 35 anos, com
a implantação do parque já no
segundo ano e a assunção
imediata, pela Concessioná-
ria, da segurança e zeladoria

de toda a área.  Consideran-
do as diretrizes do projeto, a
futura Concessionária deverá
realizar cerca de R$ 255 mi-
lhões em investimentos na
área, além dos R$9 milhões
que, projeta-se, serão gastos
em custeio nos 35 anos de
operação do novo Parque
Campo de Marte.

 A qualidade dos serviços
prestados pelo parceiro priva-
do será avaliada por indicado-
res de desempenho, que se-
rão aferidos por entidade in-
dependente e pela opinião
dos próprios usuários.

 Ainda, a modelagem do
projeto foi desenhada de
modo que o parceiro privado
possa lançar mão de sua in-
ventividade para criar novas
fontes de receita que tenham
sinergia com o parque, com-
partilhando com o Município
parte de sua receita anual, a
depender do patamar de fatu-
ramento.

 A consulta pública para Concessão do Parque Campo de Marte fica aberta até o dia 30 de Dezembro de 2022.
Mais informações através do e-mail: campomarte@prefeitura.sp.gov.br.

Fique Ligado!



Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2022

O Natal é uma data em que
comemoramos o nascimento de Jesus
Cristo. Na antiguidade, o Natal era
comemorado em várias datas diferentes,
pois não se sabia com exatidão a data
do nascimento de Jesus. Foi somente
no século IV que o 25 de dezembro foi
estabelecido como data oficial de
comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de
dezembro era a data em que os romanos
comemoravam o início do inverno.
Portanto, acredita-se que haja uma
relação deste fato com a oficialização da
comemoração do Natal.  As antigas
comemorações de Natal costumavam
durar até 12 dias, pois este foi o tempo
que levou para os três reis Magos
chegarem até a cidade de Belém e
entregarem os presentes (ouro, mirra e
incenso) ao menino Jesus. Atualmente,
as pessoas costumam montar as árvores
e outras decorações natalinas no começo
de dezembro e desmontá-las até 12 dias
após o Natal.  Do ponto de vista
cronológico, o Natal é uma data de
grande importância para o Ocidente, pois
marca o ano 1 da nossa História.

A Árvore de Natal e o Presépio

Em quase todos os países do
mundo, as pessoas montam árvores de
Natal para decorar casas e outros
ambientes. Em conjunto com as
decorações natalinas, as árvores
proporcionam um clima especial neste
período.  Acredita-se que esta tradição
começou em 1530, na Alemanha, com
Martinho Lutero. Certa noite, enquanto
caminhava pela floresta, Lutero ficou

impressionado com a beleza dos
pinheiros cobertos de neve. As estrelas
do céu ajudaram a compor a imagem que
Lutero reproduziu com galhos de árvore
em sua casa. Além das estrelas, algodão
e outros enfeites, ele utilizou velas
acesas para mostrar aos seus familiares
a bela cena que havia presenciado na
floresta.

 Esta tradição foi trazida para o
continente americano por alguns
alemães, que vieram morar na América
durante o período colonial. No Brasil, país
de maioria cristã, as árvores de Natal
estão presentes em diversos lugares,
pois, além de decorar, simbolizam alegria,
paz e esperança.

 O presépio também representa uma
importante decoração natalina. Ele
mostra o cenário do nascimento de Jesus,
ou seja, uma manjedoura, os animais, os
reis Magos e os pais do menino. Esta
tradição de montar presépios teve início
com São Francisco de Assis, no século
XIII. As músicas de Natal também fazem
parte desta linda festa.

O Papai Noel: origem e tradição

Estudiosos afirmam que a figura do
bom velhinho foi inspirada num bispo
chamado Nicolau, que nasceu na Turquia
em 280 d. C. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas
pobres, deixando saquinhos com moedas
próximas às chaminés das casas.  Foi
transformado em santo (São Nicolau)
pela Igreja Católica, após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele.  A
associação da imagem de São Nicolau

ao Natal aconteceu na Alemanha e
espalhou-se pelo mundo em pouco tempo.
Nos Estados Unidos, ganhou o nome de
Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e
em Portugal de Pai Natal.

A roupa do Papai Noel

Até o final do século XIX, o Papai Noel
era representado com uma roupa de
inverno na cor marrom ou verde escura.
Em 1886, o cartunista alemão Thomas
Nast criou uma nova imagem para o bom
velhinho. A roupa nas cores vermelha e
branca, com cinto preto, criada por Nast
foi apresentada na revista Harper’s
Weeklys neste mesmo ano.

 Em 1931, uma campanha publicitária
da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com
o mesmo figurino criado por Nast, que
também eram as cores do refrigerante. A
campanha publicitária fez um grande
sucesso, ajudando a espalhar a nova
imagem do Papai Noel pelo mundo.

Curiosidade: o nome do Papai Noel
em outros países

- Alemanha (Weihnachtsmann, O
"Homem do Natal"), Argentina, Espanha,
Colômbia, Paraguai e Uruguai (Papá Noel),
Chile (Viejito Pascuero), Dinamarca
(Julemanden), França (Père Noël), Itália
(Babbo Natale), México (Santa Claus),
Holanda (Kerstman, "Homem do Natal),
POrtugal (Pai Natal), Inglaterra (Father
Christmas), Suécia (Jultomte), Estados
Unidos (Santa Claus), Rússia (Ded Moroz).
Fonte: Web

A origem do natal e o significado da comemoração
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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)  Cur-
so de Extensão de Diplomacia e para Diplomacia pelas Faculdades  Metropolitana Unidas
(FMU) Pós-Graduando em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direi-
to,. 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 Associ-
ação 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 ABRA-
MUS - Associação Brasileira de Música e Artes. Técnico em Transações  Imobiliária (TTI)
pelo Instituto Universal Brasileiro. Corretor de Imovéis.   Atividades  Artística: Cantor, Compo-
sitor, Músico, Produtor Musical tem  4 Albúm Gravado. É Jornalista Indepedente Opinativo
(IDEALISTA).   E-mail:jornalspnoticias@yahoo.com

Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.
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O Grupo de Comunicação “Jornal da Mooca” realizou mais uma edição do prêmio “Destaque do Ano” e “Jantar de Natal 2022”. A
cerimônia aconteceu no espaço Mansão Ferrara, na Mooca, e reuniu empresários do bairro e região adjacente de diversos segmentos. Na
ocasião, foi concedido ao São Cristóvão Saúde o prêmio de “Destaque do Ano”, reconhecendo as contribuições para o crescimento
socioeconômico da região e valorização da qualidade na prestação de serviços em saúde, em prol da comunidade.

 Já o Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde e Presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Engenheiro Valdir Pereira
Ventura, recebeu o prêmio de “Personalidade do Ano”, através das ações realizadas com êxito e excelência como executivo na área da
saúde. Para a entrega da premiação, os líderes do São Cristóvão Saúde: Gerente de Marketing, Paulo Madarasz; Gerente de Enfermagem,
Andreia Pereira; e Diretor Comercial, Ronaldo Martins, representaram Ventura, bem como a Instituição, recebendo as homenagens.

 Após a cerimônia de premiação, o jantar natalino foi servido, tendo a participação especial do Papai e Mamãe Noel, que animaram, ainda
mais, o evento, que também contou com a presença do cantor da Jovem Guarda, Ary Sanches, banda “Coisa Nossa” e demais atrações.
“Chegamos em dezembro e aqui encerramos mais um ano. Um ano de muitos esforços e conquistas realizadas pelo Grupo São Cristóvão
Saúde, seja na parte assistencial, administrativa, tecnológica, além de certificações e expansão estrutural para oferecer um atendimento de
excelência, graças a dedicação de todos os profissionais que fazem parte da Família São Cristóvão Saúde. Agradeço a cada um deles e aos
senhores Nelson e Marcelle, pela homenagem e reconhecimento dos nossos serviços em prol da população”, finalizou Ventura.

São Cristóvão Saúde recebe
prêmio “Destaque do Ano 2022”

Administrado pela Associação de Beneficência e Filantropia
São Cristóvão, o Grupo São Cristóvão Saúde possui 10

Unidades de Negócio, que englobam: Hospital e Maternidade,
Plano de Saúde, Centros Ambulatoriais, Centro Cardiológico,

Centro Laboratorial (CLAV), Centro Endogástrico (CEGAV),
Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), Instituto de Ensino

e Pesquisa (IEP Dona Cica) e Filantropia. Referência em
saúde, na cidade de São Paulo, a Instituição completou 110
anos em dezembro de 2021. O Grupo promove uma grande

modernização e expansão em sua estrutura física e
tecnológica, investindo em equipamentos, certificações e

profissionais qualificados. Atualmente, o complexo hospitalar
conta com 309 leitos, além de oito Centros Ambulatoriais, que

realizam milhares de consultas, proporcionando qualidade
assistencial às mais de 160 mil vidas do Plano de Saúde e 18

mil vidas do Plano Odontológico.
 O Grupo São Cristóvão Saúde tem como Presidente/ CEO o
Engº Valdir Pereira Ventura, responsável pelas Unidades de

Negócio e, desde 2007, atuando à frente das decisões
Institucionais.

Marcelle Costa (Grupo Jornal da Mooca), Paulo Madarasz (Gerente de Marketing), Andreia Pereira
(Gerente de Enfermagem) e Ronaldo Martins (Diretor Comercial do Grupo São Cristóvão Saúde)

Presidente/ CEO,
Valdir Ventura,

 foi contemplado
com o título de
“Personalidade

 do Ano”

Sobre o Grupo
São Cristóvão Saúde
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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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Estamos a disposição para atendê-lo, entre em contato conosco, temos uma diversa
carteira de imóveis , o melhor que atende ao seu gosto e suas necessidades. O nosso foco

é ajudar os nossos clientes, procure a Ferreira Santos Imoveis!!
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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



Vitamina C: 10 coisas que você precisa saber
para incluir o produto no skincare!
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www.acaobrasil.tv

DE SEGUNDA  Á SEXTA DAS  13H ÁS 14H TERÇA,
 QUARTA E QUINTAS  DAS 18H  ÁS 19H SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS
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HOMENAGEM
128 anos da Associação Comercial de São Paulo

Dr.  Ari Pereira - Advogado - Membro
da Diretoria Plena da Associação

Comercial de São Paulo
E-mail: pereiraari2917@gmail.com -

CEL. (011) 9.5116-4243.

Homenageando a Centenária Associação
Comercial de São Paulo, lembramos
que foi fundada em 7 de dezembro de

1.894, pelo empresário Antonio Proost Rodovalho
e outros 300 empresários Paulistas e tem regis-
trada em sua história relevantes ações em defesa
da livre iniciativa do empreendedorismo e da soci-
edade. Outra característica que a destaca desde a
fundação é o fator multissetorial, já que se congre-
gam em seus quadros, empresários e empresári-
as de todos setores, além de profissionais libe-
rais ligados as atividades econômicas, constituin-
do-se em um verdadeiro fórum empresarial. Por
sua atuação institucional, a ACSP já foi considera-
da uma Escola de Civismo, pois teve participação
ativa em relevantes episódios da história da Cida-
de de São Paulo, do Estado e do Brasil. Em, 1918,
por exemplo, a entidade foi a mediadora do fim da grande greve
operária que resultou em importantes avanços na legislação tra-
balhista daquele tempo.  No ano seguinte, marcado pela terrível
"gripe espanhola" equipou o Hospital da Policlínica e colocou à
disposição da população. Poucos anos depois, em 1924 São Pau-
lo, foi ocupada por militares rebeldes que contestavam o Governo
Central, além de ter sido abandonado pelo Governador e assolada
por saques no Comércio e Incêndios. A ACSP, então, em conjunto
com o Prefeito Firmino de Morais Pinto, organizou uma força tarefa
com a Polícia e o Corpo de Bombeiros para garantir a segurança
do comércio e da população. Participou ativamente da Revolução
de 1932, que lutava por uma Constituinte e a volta da democracia
organizando a Logística e a arrecadação de recursos para o esfor-
ço de guerra. Na ocasião, coordenou a Campanha “Ouro para o
bem de São Paulo” cujos valores arrecadados e não utilizados
foram doados à Santa Casa assumindo a responsabilidade pela
atuação dos Empresários, o Presidente da Associação Comercial
de São Paulo à época, Carlos de Souza Nazareth, foi preso e exila-
do, junto com outros líderes do movimento. Homenagem também
aos Presidentes das últimas gestões que muito contribuíram com
a entidade como "Alencar Burti, empresário do ramo automobilísti-
co, por 5 vezes comandou a Associação Comercial de São Paulo,
FACESP - Federação das Associações Comerciais de São Paulo,
de 1999 e 2003, 2007 e 2018 e também Presidente da CACB -
Confederação das Associações Comerciais do Brasil e do Conse-
lho Deliberativo do .SEBRAE e responsável pela fundação da FE-
NABRAVE - Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos e

Automotores. – Guilherme Afif Domingos, Administrador de Em-
presas, Empresário e Político Brasileiro, de origem Libanesa, fili-
ado ao PSD -  Partido Social Democrático. Foi Vice-governador de
São Paulo entre 2011 e 2014, Ministro Chefe da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa da Presidência da República entre 2013
e 2015 e presidiu o SEBRAE Nacional entre 2015 e 2018. Atual-
mente é Assessor Especial do Ministro da Economia Paulo Gue-
des no governo Bolsonaro e Coordenador do Governo do Estado
de São Paulo Tarcísio de Freitas. Desde 1967 foi Diretor Presiden-
te da Indiana Seguros S/A. empresa fundada em 1945 e vendida
em 2007. Em 1976 tornou-se Diretor da Associação Comercial de
São Paulo, e Superintendente do Diário do Comércio, da Revista
Digesto Econômico e do Instituto de Economia Gastão Vidigal. Em
1979 foi designado o Presidente do BADESP, realizou e presidiu o
primeiro Congresso Brasileiro da Pequena Empresa repetido em
1980 - 1981. Presidiu por duas vezes a Associação Comercial de
São Paulo e a FACESP - Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo nas gestões 1982 - 1987 e 2003 - 2005.
Criou o Fórum dos Jovens Empreendedores da Associação Co-
mercial de São Paulo e o Programa Degrau. Foi Presidente do
SEBRAE na gestão 1990 - 1994. – Rogério Amato - empresário,
administrador de empresas, ingressou na firma constituída por
seu pai Mario Amato, foi Presidente do conselho de administração
e sócio da Springer S/A. de capital aberto, cujas coligadas atuam

na área da indústria de eletroeletrônicos, refrigera-
ção, transformação de plásticos e equipamentos
para indústria de bebidas e afins. É sócio e diretor
da OTAMAR - Empreendimentos Imobiliários e Par-
ticipações Ltda. Holding Familiar, que controla o
Grupo Springer com a Carrier Corporation subsidi-
ária da Utc - United Technologies Co. Foi eleito em
2010 para presidente eleito da Associação Comer-
cial de São Paulo e da FACESP - Federação das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo.
Preparando a entidade para o s novos tempos. O
Presidente Alfredo Cotait Neto, eleito em 2019 e
reeleito, de lá para cá, tem colecionado realizações
à frente das Entidades como a Associação Comer-
cial de São Paulo, FACESP - Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado de São Paulo que
compõe 420 o Associações pelo Estado de São
Paulo, Presidente do Conselho de Administração

da Boa Vista Serviços S/A, agora eleito Presidente da Confedera-
ção das Associações Comerciais do Brasil, com destaques para
a criação da FAC – Faculdade do Comércio, da ACCRÉDITO uma
Finthec que oferece crédito para pequenas e médias Empresas a
juros baixos, do portal de vendas Online Vitrine ACSP, do Conselho
do Varejo para restruturação do setor de comércio exterior, da re-
forma das 15 Distritais (subsedes espalhadas pela Cidade) com
a  introdução do balcão do empreendedor, implementação da
Samp Week ação que valoriza o comércio paulistano e que já está
no calendário comemorativo do aniversário do município de São
Paulo, preparo para o IPO da Boa Vista S/A. Mesmo em situação
pandêmica o desenvolvimento dessas entidades se deu em ra-
zão da liderança e capacidade criativa do Presidente Alfredo Cotait
Neto e equipe. Os parabéns é dado a entidade e a todos que a
compõem. E daqui para os novos tempos quem será o novo Pre-
sidente que irá suceder o brilhante Alfredo Cotait Neto.
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A área educacional se des-
pede desse semestre e é tem-
po de dedicação interior na es-
pera pela volta às aulas que
pode ser mais valorosa. “Meu
projeto social tem o ideal da afe-
tividade entre estudantes e ori-
entadores para a aprendizagem
ser mais significativa. “No con-
vívio com afetividade se con-
quista a evolução da educação.
A desvalorização interior do
convívio, a qual trás conflitos,
baixa estima e falta de rendi-
mento no ambiente educacio-
nal pode ser tratada com
seriedade.“Quando a valoriza-
ção da afetividade se torna um
foco central proposto pela di-
reção de ensino e praticado
para orientador e estudante, a
contribuição é efetiva no pro-
cesso educacional. Com todo
profissionalismo existente no
orientador para transmitir o co-
nhecimento, no ambiente exis-
te inevitavelmente a troca de

Valorização da afetividade educacional
Por Ju Ahely

 Idealizadora e palestrante
 no  projeto Valorize

Reflexão

sentimentos durante a vivência
grupal, a qual necessita sensi-
bilidade na consideração pelo
interior humano. O aspecto
emocional das pessoas não têm
menos importância do que os
outros aspectos e deve ser
motivo de preocupação na área
educacional nas mesmas pro-
porções em que são o potenci-
al e a vontade do aluno em
aprender. “A direção de ensi-
no pode planejar uma constru-
ção coletiva de valorização do
afeto, com planejamento de
possibilidades para o orientador
sair das margens de conflitos
com os estudantes e entrar na
necessária administração ex-
tracurricular, a qual tem como
objetivo o enriquecimento inte-
rior do aluno. O estudante ne-
cessita de cuidados para cons-
truir com o seu diferencial, uma
diferença na sociedade com o
que aprendeu. “A preocupação
do orientador não deve se limi-

tar ao assimilar do conhecimen-
to apenas, mas também consi-
derar que a emoção não é uma
ferramenta menos importante
que o pensamento. Exercitar o
diálogo para a compreensão
das dificuldades do estudante
para superar seus limites na as-
similação do aprendizado, o fa-
zer compartilhado, o respeito
pelo outro, o estar aberto, “o
saber escutar, o estar disposto
à um olhar sensível quando ne-
cessário, motivando com entu-
siasmo. Essas ações podem ser
parte do movimento de ensino
conquistando o aluno e interfe-
rindo positivamente com as
ações da afetividade. E sendo
o convívio a essência do pro-
cesso de crescimento interior na
área educacional, entre as ati-
tudes de desarmonia, a mais dis-
cutida atualmente é o bullying.
“Apresento a você leitor o
bullying como a não convivên-
cia e dele nasce o preconceito
com a diferença. O conviver
com a diferença faz parte da
vida e o agressor se coloca no
direito de desestabilizar a víti-
ma interiormente. A vítima se
sente menor que a circunstân-
cia proporcionada e a passivi-
dade do espectador constrói a
cena do fato como o principal
obstáculo para a vítima não ver
solução e ajudam com entusi-
asmo ao agressor, afinal quem
cala consente. A perda interior
dessa ação desvalorizadora é de
todos presentes na cena dos fa-

tos porque não se posicionam
para acrescentar os valores
educacionais e humanos na si-
tuação. “A solução para agres-
sor e vítima são com proces-
sos educacionais diferentes. “O
afeto com o que cada um sen-
te a situação do semelhante
será um diferencial para o tra-
balho de prevenção. Junto do
apoio da administração local
que visará o enriquecimento
interior, os estudantes também
podem entre si se unirem para
formular campanhas de cons-
cientização com interativida-
des, onde exercitarão a comu-
nicação, a criatividade, o idea-
lismo, se integrando entre si
para o fortalecimento da ami-
zade e respeito. “Estimular li-
deranças positivas entre os es-
tudantes como prevenção é um
primeiro afeto possível. “A va-
lorização da afetividade trás ao
ensino qualidade para formar
cidadãos confiantes, íntegros
na área interpessoal,  solidári-
os e respeitadores das diferen-
ças com competência e
dignidade.“O projeto Valorize
é construído com virtudes cris-
tãs, amor de idealismo de um
mundo melhor para nós e para
as gerações futuras. E você
leitor pode ser extensão viva
desses aprendizados onde es-
tiver, honrando com suas
ações. “Em 2023 a afetivida-
de educacional será possível
através de cada coração vivo
para Amar!
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WWW.RADIOFMNASPEGADASDEJESUS.COM

Todos os sábados
das 11h as 12h

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

9.7297-3530 - 9.5407-8696

Olá queridos irmãos! É
com muita alegria que

os comunico que nossa
Igreja Missionária nas

Pegadas de Jesus conta
com sua própria rádio,
com programações e
conteúdos exclusivos

para todos que adoram
Musica Gospel

e a palavra de nosso
Senhor Jesus Cristo!

Contará
também com muita

atração e
entretenimento.
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