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Calixto dos Reis

A vacina contra a argúcia do coronavírus está de rosca! Notícias, as
mais controvertidas são ‘derramadas’ pelos órgão de divulgação. Virão
de várias procedências, inclusive do Brasil e serão plicadas primeiro
na turma que está diretamente em contato com enfermos e depois,
pela ordem, os ‘coroas’ com idade próxima aos 90 aninhos, seguindo
após o cortejo, que será divulgado pela mídia. As vacinas virão de
diversos países e não há escolha preferencial por parte do ‘fisgado’.
Como sempre teremos as intermináveis filas, alguns furões,
empurrões etc. O coronavírus causou um rebuliço na população
mundial e continua causando ‘quiproquó’ no momento da vacinação.
Caso mande o coronavírus ‘pra casa do chapéu’, este não entregará os
pontos, segundo informe de sua assessoria. Voltará atacar com força
total, inclusive sobre nossos políticos trapalhões que apoiam alta nos
preços de tudo, inclusive impostos ! Um conselho: na próxima eleição,
muitas cabeças rolarão entre os políticos da atualidade. Pela previsão,
teremos que importar políticos. Os nossos são incapazes para resolver
impasses mil!

Vacina está de rosca!
Diretor e Jornalista  Responsável:

REVISTA  AÇÃO BRASIL
 é editado pela  Empresa Jornalística

Sebastião Calixto dos Reis.
ME Comunicações

 CNPJ - 19.998.702/0001-34

Departamento Comercial:
Calixto dos Reis- Repórter :

José Paraguassú M.
Cronemberger Reis -

(Correspondente Nordeste)

Conselho Editorial:
  Jô Almeida, Pierre Logan,

Fernando Henrique ,
João Augusto Reis

Departamento Juridico:
Drª Aline Santos

 Editoração Eletrônica:
 Cassius Clay : Cel: 96676-1536

As matérias assinadas são de
responsabilidade dos colaboradores não

refletindo necessariamente   a opinião do
Revista ou de seus responsáveis.

 Os nomes dos colaboradores e consultores
constam em seus  artigos e os mesmos não

mantém vírculo empregatício com a empresa.

Admistração e Redação:
Rua Alexandre Fuzaro, 102  -

 Jardim Primavera  -  Cep: 027-55080 - SP
Celular: oi - 9.5407-8696 - 9.5127-7600 -

tim  Telefone: 2309-3526 -
www.facebook.com/sebastiaocalixtodos.reis

 E-mail:  jornalspnoticias@yahoo.com.br



Revista Ação Brasil / Fevereiro  de 2021

Nossa RÁDIO AÇÃO BRASIL é 100% BRASILEIRA e
estamos em mais de 27 países e em todo território nacional.
Escute o melhor da música Gospel e Sertaneja entre outros

seguimentos. Fique por dentro da nossa programação

Dra.Aline Santos

 .com/radiotvacaobrasiloficial

 Sábado
das 12h
ás 13h.



Programa  Aline Santos
 Sábado das 12h ás 13h.

LENITA AGUIAR FERNANDO HENRIQUE GABRIELA RODRIGUES

Programa Libertando Vidas
Sábado das 10h ás 11h.

ALINE SANTOS PASTOR THIAGO AMANCIO JOSÉ HUGO

Revista Ação Brasil / Fevereiro  de 2021

Programa Pérola da Música Sertaneja -
Sábado das 16h ás 17h.

Programa nas Pegadas de Jesus
Todos últimos sábados  das 11h ás 12h

Programa  Balanço Musical
de Seg. a Sexta das  12h ás 13h

Jornalista Calixto dos Reis,
Diretor da Rádio Ação Brasil do

Grupo Ação de Mídia.

  Comunicadores da

SAIBA QUE GOSTAR DE MIM
É POUCO E ME AMAR NUNCA É DEMAIS

RADIO ACAO
BRASIL.COM

44
WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

Programa Calixto dos Reis
Sábado das   11h ás 12h

Programa Ferreira Santos
Sábado das 13h ás 14h.
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O amor é o elo que une os corações,
que nos aproxima de Deus e do próximo.

Através de suas obras compreende-
mos o sentido da vida, do amor incondici-
onal, de doar, retribuir, amar e ser amado.
Deus nos mostra que é preciso valorizar
a vida, olhar para dentro de nós, lembrar
de quem somos, qual o nosso propósito
de vida, missão.

A vida é uma dádiva fomos criados para
conviver em sociedade, criar laços, parti-
lhar momentos, viver em harmonia. So-
mos convidados por Deus a amar o próxi-
mo, perdoar os inimigos, as pessoas a
nossa volta, descobrir a beleza que pos-
suímos em nosso interior, nossa alma hu-
manitária, nosso ser iluminado.

Podemos até impressionar as pessoas pelas nossas capacidades, dons, inteligência, mas o que faz a gente brilhar
é o amor que habita em nós, a forma como tratamos nossos semelhantes, como colocamos o bem em prática.

Essa é uma das formas mais bonitas de agradar a Deus, firmar nosso voto de confiança, contribuir levando espe-
rança aos corações, cooperando com a obra missionária do pai, prestando serviços comunitários, visitando doentes,
idosos, os mais carentes. Levando uma palavra de fé, um abraço fraternal, sendo luz, abrindo caminhos, portas de
inclusão.

Podemos possuir muitos bens, diplomas, ter um belo caráter, mas o que faz diferença, torna-nos apreciáveis,
inesquecíveis, valorosos são as nossas obras, o amor que dedicamos, doamos. Quando ajudamos os irmãos agrada-
mos a Deus, somos gratos, reconhecemos que tudo que temos foi ele quem deu, permitiu.

O que Deus pediu a todos nós é que amássemos uns aos outros como a nós mesmos. Compreender o outro como
ele é, cheio de defeitos, problemas, perdoando suas falhas.

Devemos pedir a Deus todos os dias sabedoria para viver. Perdoemos nossos irmãos pelas ofensas, pelo mal que
nos fizeram, as dores que nos causaram.

Esqueçamos os desentendimentos e façamos o bem. O confronto, a raiva e a falta de perdão só destroem criam
desavenças, alimentam o ódio, atrasam nossa vida, bloqueiam os caminhos, trazendo más vibrações, angústia irrita-
ção, infelicidade. Voltemos nosso coração para a conciliação, bondade, a boa semeadura. Consideremos o momento
atual, trabalhando no presente, agindo agora para colher no futuro.

O amor é fonte de vida que sacia nossa sede, fortalecendo-nos e mostrando que, onde reina a sua majestade, Deus
impera e faz maravilhas.

Se não apoiamos o amor e sua força universal, negociamos contra nós mesmos, andamos em direção contrária,
nadamos contra a correnteza, fazemos gol contra, contrariando a grande lei, provamos do nosso próprio veneno. Onde
reina o amor Deus aí está. Aí estão também suas bênçãos, a gratidão, a paz, sabedoria, inteligência, prosperidade.
Confiemos em Deus, não adiemos a luta, façamos nossa parte.

Amar o próximo como a si mesmo é uma das mais importantes missões daqueles que amam a Deus. (O segredo)

Amar o próximo como a si
mesmo é uma das mais

importantes missões
daqueles que amam a Deus
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Se você esteve ligado nas últimas fotos das famosas na praia, curtindo dias de férias no mar, na piscina, ou
na represa, percebeu que muitas delas resolveram inovar na hora de amarrar o biquíni. O “biquíni cruzado” ou
“invertido” virou febre entre celebridades como Sabrina Sato, Gkay, Luisa Sonza, Fernanda Paes Leme,
Bruna Marquezine, Flávia Alessandra, Juju Salimeni, Aline Gotschalg e Antonia Morais.

A tendência consiste em pegar o biquíni estilo cortininha, que é cheio de cordas, e amarra-lo na lateral,
fazendo um X no pescoço, e dando voltas ao redor da cintura. Pode-se também, unir as cordinhas da parte
de cima e de baixo, na lateral, transformando o beachwear numa peça só. Não existe regra, é deixar a
criatividade fluir.

“Essa necessidade de mudar, de reciclar de trazer o novo também chegou no mundo da moda. E hoje as
mulheres estão mais conscientes e responsáveis com a sustentabilidade fashion. Porquê não pegar um
biquíni antigo e usá-lo de forma diferente ao invés de comprar uma peça nova? Essa tendência também tem
uma inspiração da década de 80/90, quando as mulheres decidiram puxar o biquíni lá em cima, deixando-o
cavado, e mostrando que são livres para usar a moda praia como quiserem. E o melhor dessa “nova”
amarração é que ela ajuda a afinar a cintura e valorizar o colo”, explica o stylist Rafael Menezes. (Quem)

Biquíni cruzado é a nova
tendência entre as

famosas no Verão 2021
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O presidente Jair Bolsonaro
voltou a atacar o isolamento
social como medida de preven-
ção ao novo coronavírus. Em
conversa com apoiadores, o
mandatário disse que a popula-
ção irá conviver com o vírus “a
vida toda” e falou sobre o
desemprego no país.

“Bateram bastante em mim, mas
agora estão cobrando todos os
desempregados. Quem mandou
ficar em casa não fui eu, fechou
comércio e destruiu emprego não
fui eu”, disse.

Em live na noite de quinta-feira
(11), o presidente também
criticou o isolamento social e, no
dia em que o Brasil registrou
1.452 mortes em 24 horas, ele
afirmou que “não adianta ficar
em casa chorando”.

“A vida continua, temos que
enfrentar as adversidades. Não
adianta ficar em casa chorando,
não vai chegar a lugar nenhum.
Vamos respeitar o vírus, voltar a
trabalhar, porque sem a econo-
mia não tem Brasil”, disse.

‘Quem mandou ficar
em casa não fui eu’,
diz Bolsonaro sobre

desemprego
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Candidatas ao “Miss Popozuda 2021”
desfilam só de biquíni na Avenida Paulista em
pleno horário de almoço “Quem passou pelo
cruzamento da Avenida Paulista com a Augusta,
entre às 11h30 e 13h30 da sexta-feira, dia
12.02, não teve como não notar um trio de
modelos, totalmente à vontade, que vestindo
apenas minúsculos biquínis e salto alto,
literalmente paravam o trânsito, no
cruzamento mais famoso de São Paulo.

Nas duas vias do cruzamento, as garotas
exibiam além de seus dotes, uma faixa rosa,
com o endereço do site “Miss Popozuda”. A
divulgação em questão, refere-se ao concurso
“Miss Popozuda 2021”, concurso que irá
apresentar as mulheres com os bumbuns mais
lindos e cobiçados do país. ““Durante o tempo
em que permaneceram no local, as modelos
desfilaram pela avenida, gravaram vídeo clipes
e realizaram ensaios fotográficos ao ar livre,
enquanto também eram filmadas e
fotografadas pelas câmeras de celulares de
centenas de pessoas que passavam a pé e de
carro por lá. As três mulheres que paralisaram
a Paulista são as modelos Wanessa Lapaz,
Rafaela Dias, e Luciana Almeida, candidatas
do concurso. Ao todo serão 27 candidatas,

concorrendo, cada uma representando um Estado brasileiro.  O
evento foi criado pelo jornalista e empresário Reginaldo Carlota,
que há mais de uma década realiza ensaios fotográficos e
campanhas publicitárias com modelos de diversas partes do
Brasil.““A campeã levará para casa R$ 5 mil em dinheiro, além do
título de “Miss Popozuda 2021”. Já a segunda colocada receberá
R$ 3 mil em dinheiro e o título de vice. A terceira colocada leva R$
2 mil. As inscrições tiveram início em 11 de janeiro e irão até 11
de março. A primeira votação para escolher as 15 finalistas entre
as 27 candidatas será em abril e ocorrerá no site oficial do concurso,
já a eleição definitiva será presencial, com um corpo de 10 jurados

e ocorrerá em junho, durante evento em São Paulo. Ao se inscrever no “Miss Popozuda” todas as
candidatas, independentemente de serem finalistas ou não, terão suas fotos e vídeos enviados
para os principais sites, jornais e revistas do Brasil, sendo que diante dessa mega exposição nacional
(e até internacional, considerando o alcance da internet), estarão sujeitas a receberem convites para
participarem de ‘reality shows’, programas de TV e ensaios fotográficos para revistas. Diferentemente
de outros concursos do gênero, no Miss Popozuda é permitido que a candidata tenha realizado
procedimentos estéticos no bumbum, como silicone, hidrogel e bioplastia. Reginaldo Carlota, que
também esteve presente na apresentação da Paulista, explica o motivo dessa decisão: ‘No Miss
Brasil onde as candidatas ganham pelo rosto mais bonito, é permitido que as mesmas tenham feito
cirurgia plástica facial, então, não vejo muito sentido em impedir que no Miss Popozuda, onde as
candidatas ganham pelo bumbum mais bonito, não possam ter feito algum procedimento estético
na parte que mais interessa. Decidi permitir tudo, até por uma questão de transparência, assim
nenhuma candidata precisa falsificar laudo médico pra participar”. Ainda de acordo com Carlota, a
estratégia de marketing na Paulista foi um sucesso ainda maior do que esperava, tendo em vista a
quantidade gigantesca de pessoas que fotografaram as garotas no cruzamento e estão
espontaneamente postando essas fotos e vídeos em suas redes sociais e compartilhando em grupos.

MISS POPOZUDA 2021:

A inscrição no concurso é feita exclusivamente pelo site oficial  www.misspopozuda.com.br
 e as informações podem ser obtidas pelo whatsapp (11) 95994-4962.

Candidatas desfilam na Paulista
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A BMJV - Associação Bombeiro
Mirim Juvenil Voluntário em parceria
com a GBC - Grupo Bombeiro Ca-
etano realizam Hasteamento das
bandeiras nacional, estadual,
municipal e canto do Hino nacional
Brasileiro toda segunda-feira às
7h30 na Praça Padre Constanzo
Dalbésio altura do Nº 1400 da Av.
Imirim, realizamos palestra de
primeiros socorros desobstrução
das vias aéreas em bebê, criança,
adulto e reanimação cardíaca. Às
8h30 café com 10 empresários
onde cada um terá 2 minutos para
apresentar seu currículo e a sua
empresa para geração de emprego
e renda na região. Das 9h30 às 12h
capacitação de futuros instrutores,
monitores e voluntários. E das 13h
às 18h palestras de primeiros so-
corros, prevenção de acidentes,
brigada de incêndio e plano de
abandono.

BOMBEIRO CAETANO INFORMA!



Calixto dos Reis
Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.

No Egipto, as bibliotecas
eram chamadas

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

a mais perigosa das
enfermidades e a origem

de todas as outras.

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

Revista Ação Brasil / Setembro de 2020
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Cenário:  Cais do porto, Rio Parnaíba, restaurante
flutuante e ambulantes dormindo ao relento. Tudo isso
registrado pelas lentes do fotografo Walter Mota.

Captado a imagem deste cenário maravilhoso e publicado nas
redes sociais. O poeta José Paraguassú  quando viu a fotografia
teve a inspiração de fazer uma poesia descrevendo as imagens
contidas na fotografia e relembrando os carnavais de outrora da
princesa do sul. Um detalhe importante na fotografia. Era cedo
da manhã e caia um sereno camuflando o ambiente. Os
vendedores ambulantes que vinham para o carnaval dormiam
em suas redes tranquilamente ao relento sem porta e janelas a
contemplarem todo aquele cenário de infinita beleza. O carnaval
de Floriano nas décadas passadas (70,80 e 90) era totalmente
diferente do que é hoje.  Tinha a tradição dos bailes nos clubes.
E o Comércio Esporte Clube fazia 04 bailes noturnos e duas
matinês. E naquela época era só uma banda (conjunto) que
tocava os quatro dias. Quando chegava o último dia já na quarta
feira de cinzas os músicos já estavam cansados de tanto
tocarem. Quanto o baile acabava por volta das cinco horas da
manhã começavam prorrogar. E os músicos não aguentavam
mais tocar, aí eles tiveram a ideia de saírem  tocando já de
manhã, do clube até  a beira rio. E os foliões iam a traz. Chegando
lá a folia não parava, muitos tomavam banho no rio para tirar a
recasa e continuavam a beber. Poesia pronta, o poeta pede ao
seu compadre também músico e compositor Chico Mário para
fazer uma parceira e dai surgiu a música Carnavais no cais.
Parceira José Paraguassú & Chico Mário. Fechando assim o
circulo: Natureza com a sua beleza natural, o fotografo registra,
o poeta descreve o cenário em poesia, o musico transforma em
música, canta e a imprensa divulga para o mundo.

 José Paraguassú & Chico Mario

Introdução: Bm / F#7 / Bm / F#7
Tom: Bm
 Bm                    Em Bm
A cidade ainda dorme e o sereno invadiu
F#7 Bm
Querendo camuflar o rio Parnaíba
Em Bm
Que desliza sorrateiro, suave feito brisa
F#7 Bm
Vento a embalar a minha rede guarida
(Bm / F#7 / Bm B7)
(Refrão)
   B7    Em A7 D
É carnaval... O Cais do Porto me chama
G7+ C#m6/9 F#7     Bm B7
A voz da moça me ama para enfim repousar
   Em     A7                   D
E na paisagem, o meu corpo descansa
G7+ C#m6/9 F#7 Bm
Não há porta e janelas, vem pro meu rio brincar
(Bm / F#7)
Bm                           Em Bm
Relembrar meus carnavais, que na quarta de cinzas
 F#7 Bm
A folia seguia, sem dormir, sem parar
Bm                 Em                     Bm
Meio-dia a flutuar, sou flutuante sem freio
F#7 Bm
Sem calor, sem receio... vem pra ressaca tirar

Carnavais no Cais

Floriano - PI, por vários anos considerada o melhor
carnaval do Piauí e um dos melhores do nordeste
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Duda Ribeiro, a  embaixatriz do samba no
The Voice Brasil

A sambista Duda Ribeiro, como 51 anos de carreira artística  tem suas origens no bairro paulistano da Lapa,
Zona Oeste de SP. Com o samba de raiz nas veias, Duda se apresenta em diversos eventos que acontece
na cidade. Foi a oportunidade para quem gosta de música de qualidade conferir o excelente o samba de
raiz., foi uma das grandes apresentações do programa The Voice Brasil, com cabelos vermelhos brilhantes
e roupas que expressam sua leveza, alegria e bom humor, Dona Duda Ribeiro subiu ao palco do 'The Voice
+' e conquistou os técnicos. Para sua apresentação, a artista apostou em “Se Acaso Você Chegasse", de
Elza Soares, e garantiu uma vaga no coração e no Time de Ludmilla.
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 Se vivo ainda estivesse, neste
12 de fevereiro, o sanfoneiro
Dominguinhos completaria 80
anos. O Ecad (Escritório
Central de Arrecadação e
Distribuição) prestou
homenagem ao artista, que
tem 468 canções catalogadas
e 1.528 cadastradas.
Dominguinhos foi parceiro de
Gilberto Gil, Nando do Cordel e
Anastácia. Entre seus grandes
sucessos está a inesquecível
“Eu só quero um xodó”,
gravada pela primeira vez em
1973.

Ecad
homenageia
o sanfoneiro
Dominguinhos

HOMENAGEM AO ARTISTA
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Loja 1: Av. Parada Pinto, 118 - Loja A3 - Vila Nova Cachoeirinha
Loja 2 : Av. Parada Pinto, 136 - Loja E2 - Vila Nova Cachoeirinha

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

aloes.cosmeticos aloes.cosmeticos SCR
 ESSÊNCIA CUPIDO

DO AMOR

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

produtos do gênero, com preços acessíveis ao seu bolso e
atendimento   especial aos clientes e amigos.
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www.radioacaobrasil.com

Jornalista Calixto dos Reis,
RÁDIO AÇÃO BRASIL em

Debate todas quintas-feiras
das 13h ás 14hs com os âncoras do jornalismo brasileiro
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Traz de volta esse amor

Memórias de
Teresina

POESIA EM FOCO
Dina Paraguassú

Enfermeira,
especialista em

Saúde
Pública e  do
Trabalhador.

Poetisa e

A solidão e a distância
Trazem as lembranças do passado
Onde me vejo ainda criança
A descobrir os recantos do meu berço amado

Trago com lágrimas nos olhos
Como a relva dos seus campos orvalhados
O teu corpo de pele dourada
Sob o sol incandescente toda bronzeada

A noite chegava cheia de mistérios
A lua prateada a iluminar as praças, aguçando nossa
imaginação e medo
Das lendas que circulavam pela cidade
Carregadas de suspense e segredos

A lenda do cabeça de cuia era a que mais me impressionava
Ouvia até seus passos a correr pela cidade
Procurando encontrar nas beiras dos rios
As 7 Marias, para que seu encanto fosse quebrado

Traz um passado preservado
Nas suas histórias, lendas e natureza
Banhada por dois importantes rios
Alterando suas formas de tamanha beleza

Hoje está mais linda ainda, és a mais bela entre as flores
Entre concretos e vidraças incandescentes
A minha saudade reflete o meu amor por ti
“Te amo, Teresina, eternamente”
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HENRIQUE VELTMAN
é jornalista.  hbveltman@gmail.com

Jacó  e o shabat
em Jacarepaguá

Conheci Jacó na sua
casa, em Jacarepaguá, na
primeira de muitas noitadas
de sextas-feiras. O melhor
da música brasileira lá esta-
va, e eu aproveitei muito da-
quela oportunidade. Já era
repórter da Última Hora e
sabia da genialidade de Jacó
e de seus parceiros e ami-
gos.  Mais ainda, fiquei ami-
go de Sérgio, filho querido do
artista, jornalista e composi-
tor, com quem, muitos anos
depois, integramos a banca-
da de jurados do programa
do  Flávio Cavalcante na te-
levisão, ao lado de outros
nomes interessantes, sobre-
tudo Maysa e Cauby.   Jacó
era filho de uma judia polo-
nesa da cidade de Lodz, Ra-
quel Ela Pick, e de um pa-
cato farmacêutico  Francis-
co Gomes Bittencourt. O pró-
prio Sérgio não temia falar do

passado de sua avó, polaca
conhecida no seu meio pro-
fissional como Regina. Ela foi
sepultada no cemitério de
Inhaúma.  Algumas curiosi-
dades de Jacó: ele já tocava
bandolim quando Donga
(Pelo telefone) o convenceu
a prestar c rso para a Justi-
ça. Cargo, Escrevente Jura-
mentado. Jacó passou  em
primeiro lugar. Nessa altura
do campeonato ele já estava
casado e tinha dois filhos, um
deles, o meu amigo Sérgio,
portador de hemofilia.

 “ Nasci de uma aventu-
ra, cresci no meio do lixo,
conheci o lixo, não vivi dele,
meu velho pai era quem pa-
gava tudo e eu não sabia.”,
contava Jacó nas noitadas
de sexta-feira – quase Sha-
bat...  Cardíaco, Jacó, que
chegou a fumar seis maços
de cigarros por dia, tentou lar-

gar esse seu único vício. Pro-
curou a ajuda de psiquia-
tras, buscou apoio até na
macumba e na hipnose.

 Nas noitadas de Jacó,
volta e meia apareciam  Al-
mirante,  Nonô (pianista, tio
de Cyro Monteiro e primo de
Cauby Peixoto), Turibio San-
tos, Pixinguinha, e um frade
franciscano cujo nome não
recordo e que dividia as se-
restas com alguns orixás
que surgiam lá em Jacare-
paguá para tentar curar Jacó
de seus males físicos.

 Como me dizia o Sérgio,
Jacó não era homem de bo-
tequins. Gostava do brunch
dos sábados e domingos.
Sempre na mesma mesa,
naquela mesa.

 Foi lá que eu vi e ouvi o

nascimento do Época de
Ouro, de Elizeth Cardoso e
Déo Rian.

 Jacó era sempre procu-
rado por gente como o Sér-
gio Cabral, Hermínio Bello de
Carvalho, Ricardo Cravo Al-
bin. Radamés Gnattali, Pau-
lo Tapajós, João Pernambu-
co, Capiba, Luiz Vieira.
Numa certa noite de 1969, no
Teatro João Caetano, ao lado
de Elizeth e do Zimbo Trio,
Jacó teve o seu momento
maior que, felizmente, foi gra-
vado e imortalizado no mais
célebre registro fonográfico
da MPB. Eu tive esse LP
guardado com muito carinho
nos meus arquivos de Parna-
íba. Hoje, circula na internet
e em CDs o registro dessa
noite mágica.
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Carnaval sem desfile da
BRÁS PEREIRA BANDA SHOW

No sábado, 8 de fevereiro, a Brás Pereira Banda Show  fez um pequeno
cortejo por algumas ruas do bairro do Imirim, Zona Norte de SP, para lembrar
que este ano não teve desfile de Carnaval por causa da pandemia da
Covid-19. Mas quando esse pesadelo passar, a marca registrada da Brás
Pereira Banda Show, que é a alegria, estará de volta às ruas, revivendo o
velho e ótimo Carnaval de rua. A Brás Pereira Banda Show agradece o
apoio de Renato Cury da Sport Models e Andreia Ferreira da The Look
Models realização deste evento.
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Todos os sábados das 9h ás 10h



Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
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PROGRAMA MESA DE BAR
ADRIANO SILVA

TODOS
OS SÁBADOS

ÁS 14 HS
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IGREJA EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA

NAS PEGADAS DE JESUS
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 Morador de Heliópolis há mais de 30 anos e presidente da
Central Única das Favelas (Cufa) do Estado de São Paulo,
Marcivan Barreto tem realizado diversas ações neste
período de pandemia .

Netflix lança em fevereiro novo
documentário sobre Pelé

CUFA Heliópolis, Organização da Sociedade Civil que atua na
promoção e ação sociais, culturais, esportivas na favela de Heliópolis.
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TÉCNICO CONTÁBIL CRC 1SP 16659/05

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

Empresário
José Hugo
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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
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JORNALISTA:
 CALIXTO DOS REIS

MTB: 0062284/SP

AÇÃO BRASIL
em Debate  todas

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

do jornalismo
brasileiro

 RÁDIO
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A primeira dama do governo de SP, Bia Doria, visitou no dia 9 de janeiro  a família do João Victor e da
Maria Eduarda, no bairro da Freguesia  do Ó, Zona Norte da cidade.  A CUFA (Central Única de Favela),
através do Marcivan Barreto, presidente da entidade em São Paulo, fez a doação de cestas básicas, kit de
higiene, de limpeza e brinquedos entregue à mãe do João Victor e da Maria Eduarda, Márcia Martins.

 A PRIMEIRA DAMA DE SÃO PAULO ,
BIA DORIA VISITA MORADOR DA FREGUESIA DO Ó
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Adriane Galisteu é
nome praticamente

certo para o
‘Power Couple’

32

Embora o início da próxima temporada do
“Power Couple”, competição entre casais que
desfrutam de alguma fama, esteja marcado para
abril, a Record ainda não crava o nome de Adriane
Galisteu como apresentadora da atração.

Tudo aponta, no entanto, para esta definição.
Ela ocupará o lugar que foi de Gugu Liberato no
comando do reality show.

No momento, a casa que serve como cenário
do programa, em Itapecerica da Serra (SP), está
em obras. A Record, sob liderança do diretor
Rodrigo Carelli, tampouco fechou o elenco da vez,
um processo ainda em andamento e testes.

É preciso lembrar que a nova temporada do
reality vai concorrer com a final do “BBB 21”,
previsto para acabar só em maio, com pelo
menos cem episódios. E se a audiência da Globo
já está nas alturas agora, os números devem
subir perto do fim.




