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Calixto dos Reis

Ano novo, novos planos, projetos e muitos pedidos quando o relógio
badalou a meia noite do dia 01 de janeiro de 2021, avisando que um
novo ano se iniciava. Um ano de incertezas em meio a pandemia
que já vitimou milhares de pessoas e em 2021 mesmo com a
perspectiva da vacina, os cuidados devem continuar. Teremos mais
365 dias de cuidados para si próprio e para quem convive contigo.

Nesse início de 2021, novos governantes também assumiram suas
cadeiras tanto no poder executivo como no legislativo e isso gera
algumas incertezas na população, de como será esse novo ano,
quais os projetos para seus municípios, como será a linha de
atuação nas diferentes áreas principalmente na saúde e educação,
como os alunos voltarão para a escola depois de dez meses sem
frequentar os bancos escolares, estudando em casa.

Como será quando a vacina chegar? Quem serão os prioritários?
Quando acontecerá a vacinação para todos e quem não quiser se
vacinar?

São muitas dúvidas, perguntas, questionamentos que esperamos
serem respondidos no decorrer do ano de 2021, mas uma coisa é
certa, cada um deve fazer a sua parte, seja para colaborar com seu
município, no seu trabalho, em casa, na rua e principalmente nos
cuidados contra o coronavírus, pois não seria necessário perder um
ente querido para acreditar na doença, mas infelizmente muitas
vezes é isso que acontece.

Que 2021 seja de saúde, paz, amor e prosperidade à todos!

2021, o ano da reconstrução!
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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
 Sábado
das 12h
ás 13h.

 .com/radiotvacaobrasiloficial

Dra.Aline Santos
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LENITA AGUIAR FERNANDO HENRIQUE GABRIELA RODRIGUES

Programa  Aline Santos
 Sábado das 12h ás 13h.

Programa Libertando Vidas
Sábado das 10h ás 11h.

Programa Calixto dos Reis
Sábado das   11h ás 12h

ALINE SANTOS PASTOR THIAGO AMANCIO CALIXTO DOS REIS

  Comunicadores da
Radio Ação Brasil.Com

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

Jornalista Calixto dos Reis,
Diretor da Rádio Ação Brasil

do Grupo Ação de Mídia.

Revista Ação Brasil / Janeiro  de 2021

4
www.radioacaobrasil.com

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
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Nenhuma folha cai sem a
permissão de Deus.

Acalme o coração porque na
hora certa tudo fará sentido

Nem sempre entendemos os planos de Deus
para nós no momento em que eles acontecem em
nossas vidas. Em muitas situações, podemos ficar
revoltados quando alguma coisa não sai da forma
como esperamos e nos questionamos se ele
realmente está ouvindo as nossas orações e
pedidos.

Leva um tempo e muita maturidade para
compreendermos que existe um propósito para
exatamente tudo em nossa vida. Deus está no
controle de todas as situações que vivemos e se algo
nos acontece, foi porque ele permitiu, por mais difícil
que seja aceitar no primeiro momento.

Deus não nos coloca em situações aleatórias
na vida, ele nos põe onde devemos estar para que
seu plano para nós seja bem-sucedido. Ele não
permite que enfrentemos situações complicadas para
sofrermos, mas para que possamos aprender e
crescer, chegando cada dia mais perto de onde
devemos estar.

Quando passamos por fases complicadas na
vida, pode ser muito fácil deixarmos a nossa fé de
lado e acreditar que estamos seguindo um caminho
aleatório, que não há ninguém no controle. No
entanto, não é assim que as coisas funcionam.

Eu não sei qual é a situação que você está
enfrentando agora, mas queria lhe dizer que ela foi
planejada por Deus e será recompensada no
momento certo..

Deus está no controle de todas as situações que vivemos
 e se algo nos acontece, foi porque ele permitiu.

Não permita que o seu coração se desvie do
caminho da paz e da tranquilidade por uma situação
passageira. Você tem ao seu lado o maior amigo do
mundo, aquele que o coloca sempre em primeiro lugar
e age pensando em seu bem e felicidade.

Na hora certa, tudo fará sentido. Todas as
situações que lhe tiraram o sono, todas as lágrimas
escondidas e as separações que ocorreram em sua
jornada, tudo o que você precisou enfrentar e superar
não foi em vão.

Ainda que hoje você não consiga enxergar o
bem escondido em cada um desses desafios, na hora
certa, será capaz de perceber o quão longe foi capaz
de ir, graças ao seu amadurecimento.

Entenda, nada na vida acontece sem a
permissão de Deus e se hoje você está passando por
dificuldades é para que amanhã sua vitória tenha muito
mais mérito.

Deus está presente em todos os
momentos. Ele sabe de tudo e não
permite que uma folha caia sem um

propósito definido.

Portanto, sempre agradeça a Deus e
fique firme em sua fé, porque ela o

levará muito longe.
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Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó - Tel: (11)3976-9677

Dia do
cabeleireiro
 19 de janeiro

Vera Lucia Reis
Av. Deputado Emílio Carlos, 221 - Bairro Limão

19 de janeiro é o dia de celebrar uma das
profissões mais tradicionais do mundo: a de
cabeleireiro. Esta data foi instituída em 2012 e
visa homenagear não apenas estes
profissionais, mas também barbeiros,
esteticistas, maquiadores, manicures e demais
profissionais envolvidos no salão de beleza.
Vamos parabenizar esses profissionais e
agradecer os excelentes serviços prestados.
Devemos parte de nossa autoestima a eles.
Revista Ação Brasil
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Durante live na ), o presidente Jair Bolsonaro lamentou as mais
de 200 mil mortes pela Covid-19 registradas no Brasil. O mandatá-
rio chegou a sugerir que nem todos os óbitos tenham sido causadas
pelo vírus.

“A gente lamenta hoje, que estamos batendo aí 200 mil mortes,
muitas dessas mortes com Covid e outras de Covid, temos uma
linha de corte e no tocante é isso daí, mas a vida continua. A gente
lamenta profundamente. Eu estou preocupado com minha mãe que

Bolsonaro lamenta 200 mil mortes,
mas sugere que nem todas foram por Covid:

 “Vida continua”

tem 93 anos de idade, se ela contrair o vírus ela vai ter difi-
culdade pela sua idade, mas temos que enfrentar isso aí”,
afirmou.

“Não adiantar apenas continuar como alguns querem con-
tinuar com aquela velha história de ‘fique em casa, que a
economia a gente vê depois’. Isso não vai dar certo. Vai ser
um caos no Brasil. Pode levar as condições mais dramáticas
ainda do que as consequências do vírus”, completou. (Varela)
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A Força
da Mulher

, Bacharel em
Direito, Pós
Graduação

Latu Sensu em
Direito Civil em PUC

Minas

Ela é feita
de sonhos,

com
cobertura

de fé!

Claudia
Ferreira
Claudia
Ferreira



Revista Ação Brasil / Janeiro  de 2021

10

A BMJV - Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário em
parceria com a GBC - Grupo Bombeiro Caetano realizam Hastea-
mento 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, real-
izamos 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 em-
prego e renda na região. Das 9h30 às 12h capacitação de futur-
os instrutores, monitores e voluntários. E das 13h às 18h pal-
estras de primeiros socorros, prevenção de acidentes, brigada
de incêndio e plano de abandono.

Wallace Mar-
tins,  17 anos, mo-
rador em Vila  Bra-
silândia, Zona Nor-
te, filho de Maria
Helena U.Martins,
motorista de trans-
porte escolar e An-
derson  J. Martins,
eletricista.  Ele ga-
nhou destaque  na
pista de Interlagos

e também  nos grandes Veículos de Comunicação, como  SBT,
Globo Esporte, Jornal Estadão, Agência EfE Internacional,
entre outros.

Wallace ficou conhecido como Lewis Hamilton da favela.
Ele   é Campeäo Paulista de 2020 na Fórmula Vee Brasil,
categoria escola e o mestre dele é piloto  Wilson Fittipaldi.

Wallace sonha em chegar à F-1, mas precisa do apoio e
patrocínio de comerciantes e empresários da região, e de-
mais simpatizantes do automobilismo

Patrocine o
“Lewis Hamilton” do Brasil

BOMBEIRO CAETANO INFORMA!
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 A Advocacia-Geral da União (AGU) atendeu a uma determinação
do Supremo Tribunal Federal (STF) e prestou informações sobre as
providências tomadas pelo governo federal para neutralizar a situação
de emergência na cidade de Manaus (AM) em razão da pandemia da
covid-19. De acordo com a AGU, o Ministério da Saúde teve
conhecimento da escassez no estoque de oxigênio no estado no dia 8
de janeiro.

A informação foi passada ao ministério pela empresa fabricante do
produto. “A partir do conhecimento dessa informação, houve alteração
da programação da visita do secretariado do Ministério da Saúde a
Manaus, que passou a envolver a inspeção das localidades de
armazenamento e manejo de oxigênio hospitalar”, explicou a AGU.

A AGU destacou ainda que foram repassados R$ 370 milhões ao
município de Manaus, considerando a soma de diversos repasses

financeiros para estados e municípios, como o Fundo Nacional de Saúde – FNS; o Apoio do Fundo de Participação dos Estados e do
Municípios e o Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19.

 Dentre as informações prestadas pelo advogado-geral da União, José Levi do Amaral Júnior, a Secretaria Especial de Assuntos
Federativos, integrante da Secretaria de Governo, da Presidência da República, tem articulado encontros semanais de Comitês de Crise
regionais. Segundo o advogado da União, o Comitê de Crise da Região Norte realizou 17 reuniões em 2020 e em nenhuma delas foram
informados problemas relativos à escassez de oxigênio nos hospitais locais.

 O ministro Lewandowski, relator da ação, determinou a ampla publicidade das providências já empreendidas e a remessa formal das
informações prestadas pelo governo federal ao Congresso Nacional.

Crise
Desde o fim do ano passado, o Amazonas vive um avanço nos números do covid-19 e está com quase todos leitos clínicos e de

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados, tanto na rede pública como na privada.
 A crise na saúde do estado levou os familiares de pacientes infectados por covid-19 a buscarem cilindros de oxigênio por conta

própria para tentar evitar que seus parentes morressem por asfixia. O estoque de oxigênio acabou em vários hospitais da capital na
semana passada, o que levou pacientes internados à morte, segundo relatos de médicos que trabalham na cidade. Pacientes têm sido
levados para tratamento em outros estados, que também têm doado cilindros de oxigênio para hospitais da capital do Amazonas. Fonte:
AGÊNCIA BRASIL

Governo foi informado dia 8 sobre
escassez de oxigênio em Manaus

AGU prestou esclarecimentos
sobre crise em Manaus ao STF
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Da nossa belíssima cidade de Floriano, a princesa do sul, Veio
o grande poeta, compositor e músico, José Paraguassú! Feito
um frondoso pé de figueira, plantado às margens do rio, Lá está
ele produzindo seus frutos, vivendo, vencendo desafio!

 Tem a memória especial para compor e cantar, com sua alma,
Traduz o que se passa no coração da gente, sua doce calma,
Nos anima a viver mais alegre e feliz a cada momento da vida!

E ele fica satisfeito ao ver sua sólida carreira assim construída!
 Aplausos pra você poeta do povo, que compõe belas canções,

E canta e encanta por onde passa, todos os cansados corações,
Revigorando as forças para seguir a vida, com o bálsamo do
amor,  Vindo de sua inspiração, cantando a natureza e a beleza
de uma flor! Desde a infância, dedilhando o violão, és mestre nesta
arte milenar... Hás de assim marcar seu nome na história e na
história se eternizar.

                                                          Poeta Camilo Martins
                                               Estilo: Soneto Camilo MartinsPoeta Camilo Martins

José Paraguassú

Singela homenagem a
José Paraguassú Martins Cronembeger Reis



DIREITO Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação Comercial

de São Paulo E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243

PAGOU A  MAIS O  ITCMD  TEM DIREITO  A
RECEBER  NA  JUSTIÇA DE SÃO PAULO

 O Imposto de Transmissão causa mortis e doações é cobrado pelo Governo Estadual e também sobre doações . No Estado
de São Paulo, é  usada uma base de cálculo ilegal para calcular o ITCMD. Na transmissão de bens imóveis a Lei Estadual nº
10.705/00 , diz que a base de cálculo deve ser o valor venal, o que é usado como base para o IPTU -Imposto Predial e Territorial
Urbano que é um tributo Municipal e o Imposto sobre a propriedade territorial rural  que é um imposto federal previsto no artigo 153,
VI da Constituição Federal. Ocorre que o Decreto estadual nº 55.0002/09 altera  a determinação que a base de cálculo do ITCMD
para imóveis urbanos será o valor de  referência criado na gestão Serra/Kassab na Prefeitura de São Paulo para o ITBI - Imposto
de transmissão de bens imóveis e os imóveis rural o valor fixado pelo IEA - Instituto de Economia Agricola. Essas tabelas elevam
as bases dos recolhimentos do ITCMD e o Fisco arrecada ilegalmente muito a mais. Diante dessa abusividade essa discussão é
levada ao Tribunal de  Justiça  de São Paulo, que pacificou o entendimento que a base de cálculo do ITCMD para os imóveis
urbanos é o valor venal constante  no IPTU  e o ITR para os imóveis rural .Quem nos últimos cinco anos pagou o ITCMD é só
recalcular com base no valor venal e  comparar com o que pagou  e verá quanto terá direito a  a receber devolta. Deve então,
ingressar  na Justiça de São Paulo com a ação reclamando essa di-ferença que deverá ser corrigida  até a devolução. Só para
comprovar esse  entendimento nada me-lhor que registrar um trecho de uma das ações julgada  em  final de junho de 2020,
apenas em tres meses após  a entrada no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Meritissima  Juiza julgou procedente e inicia a
Respeitável Sentença com a respeitavel redação “Trata-se de ação de repetição de indébito de ITCMD proposta com fundamento
na ilegalidade da  base de cálculo do imposto utilizado como valor venal de referência, pleiteando a restituição do valor pago a
mais em relação à transmissão do imóvel. A ação deve ser julgada procedente. Em relação à BASE DE CÁLCULO DEVE ELA
SER O VALOR VENAL DO IMÓVEL  para fins de IPTU e não o valor de REFERÊNCIA.Cita o artigo 38 do Código Tributário
Nacional  que disciplina que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal  dos bens ou direitos transmitidos. Portanto, não há
dúvidas  que a Justiça tem julgado todos os pedidos de quem pagou a  mais  determinando ao final a correção da  importância a
ser devolvida ao  contribuinte. Para  isso  estamos  prontos para atender e esclarecer  a  quem  necessitar  em  receber  o  valor
pago a  mais  do ITCMD.

 PENSAMENTO:
TUDO COMO DEUS QUER ,  HARMONIA,

 AMOR , A VERDADE, A JUSTIÇA.
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COMPORTAMENTOComportamento
Ronaldo  Rissetto

Adrião Neto, Piuauiense, natural da comunidade Lagoa do Camelo, munícipio de Luíz
Correia, Píaui . Auditor  - Fiscal da Receita Federal do Brasil , formado em Admistração
de Empresas   pelo Universidade Federal do Piauí. É um dos escritores mais
premiados do Estado. Sua produção literária tem como principal objetivo os estudo e a
divulgação do Piauí em todos os seus aspectos. Seu nome é citado em mais de 500
obras, inclusive em monografias (TCC), dissertações de mestrado e teses de
doutorado. Em suas andanças já foi visto em mais de 30 países da América Latina,
Europa, África e Ásia. A equipe da Revista Ação Brasil, parabeniza Adrião Neto um
dos maiores escritor de todos os tempos
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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 / Janeiro  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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A enfermeira Mônica Calazans, 54, é a primeira brasileira
imunizada com a vacina do Butantan contra a COVID-19 no país.
Mulher, negra e com perfil de alto risco para complicações provocadas
pelo coronavírus, não deixou de atuar nos hospitais da capital paulista
para ajudar a salvar vidas. Para Mônica, a campanha de imunização é
uma oportunidade de recomeço para toda a população do Brasil. “Não
é apenas uma vacina. É o recomeço de uma vida que pode ser justa,
sem preconceitos e com garantia de que todos nós teremos as mesmas
condições de viver dignamente, com saúde e bem-estar”, afirmou a
enfermeira, que é obesa, hipertensa e diabética.

 Em maio, quando a primeira onda da pandemia entrava na fase
de pico em São Paulo, Mônica decidiu se inscrever para vagas de
enfermagem com contrato por tempo determinado. Entre vários
hospitais, escolheu trabalhar no Instituto de Infectologia Emílio Ribas
mesmo sabendo que estaria no epicentro do combate ao coronavírus.
“A vocação falou mais alto”, afirmou.

Residente em Itaquera, na zona leste da capital, Mônica trabalha
em turnos de 12 horas, em dias alternados, na UTI do Emílio Ribas,
hospital de referência para casos graves de COVID-19. O setor tem 60
leitos exclusivos para o atendimento a pacientes com coronavírus,

PRIMEIRA VACINADA DO PAÍS, ENFERMEIRA MÔNICA
CALAZA\NS AJUDA A SALVAR VIDAS EM SP

com taxa de ocupação média de 90%.  Mulher de muitos recomeços,
Mônica atuou como auxiliar de enfermagem durante 26 anos e decidiu
fazer faculdade já numa fase mais madura, obtendo o diploma aos
47 anos. “Quem cuida do outro tem que ter determinação e não pode
ter medo. É lógico que eu tenho me cuidado muito na pandemia toda.
Preciso estar saudável para poder me dedicar. Quem tem um dom de
cuidar do outro sabe sentir a dor do outro e jamais o abandona,”
disse.

 Viúva, ela mora com o filho, de 30 anos, e cuida da mãe, que aos
72 anos vive sozinha em outra casa. Por isso, Mônica é minuciosa
nos cuidados de higiene e distanciamento tanto no trabalho quanto
em casa – até agora, nenhum dos três foi contaminado pelo
coronavírus. Apesar disso, Mônica viu a COVID-19 afetar sua família
quando o irmão caçula, que é auxiliar de enfermagem e tem 44 anos,
ficou internado por 20 dias devido à doença.

 Apesar da rotina intensa, a enfermeira mantém o otimismo e o
equilíbrio emocional. Torcedora do Corinthians, Mônica aproveita as
folgas no hospital para assistir aos jogos do clube de coração. Ela
também é fã de de séries de TV e das canções de Seu Jorge, artista
favorito da enfermeira.

 Mônica se apoia na fé para manter a confiança e faz orações
diariamente por si própria, familiares, colegas do trabalho e,
principalmente, pelos pacientes. “Eu tenho sempre em mente que
não posso me abater porque os pacientes precisam de mim. Tenho
sempre uma palavra de positividade e de que vamos sair dessa
situação. O que também me ajuda é o prazer que sinto com o meu
trabalho”, concluiu.

Primeira vacinadora -  A primeira vacinadora do Brasil também é
mulher e enfermeira. Jéssica Pires de Camargo, 30, atua na
Coordenadoria de Controle de Doenças e mestre em Saúde Coletiva
pela Santa Casa de São Paulo.

 Com histórico de atuação em clínicas de vacinação e unidades
de Vigilância em Saúde, Jéssica já aplicou milhares de doses em
campanhas do SUS contra febre amarela, gripe, sarampo e outras
doenças. Para Jéssica, o início da vacinação contra a COVID-19 é um
marco histórico na própria carreira e, sobretudo, para o Brasil.

 “Não esperava ser a pessoa a aplicar esta primeira dose. Isto me
enche de orgulho e esperança de que mais pessoas sejam protegidas
da COVID-19 e que outros colegas de profissão possam sentir a
mesma satisfação que sinto ao fazer parte disso. São mais de 52 mil
profissionais de saúde mobilizados nesta campanha e cada um deve
receber o devido reconhecimento”, afirmou Jéssica.

Aos 54 anos e com perfil de alto
risco para COVID-19, ela não deixou
de atuar em hospitais: "campanha é
recomeço de vida digna para todos”
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Traz de volta esse amor

Sem você

POESIA EM FOCO
Dina Paraguassú

Enfermeira,
especialista em Saúde

Pública e  do
Trabalhador. Poetisa e

Compositora.

Sem você

Eu tinha outros amores
Mas só a você me dedicava
Eu tinha outros sonhos
Mas só com você eu sonhava

Tudo era perfeito
Mais do que eu imaginava
Os meus olhos só você
Na multidão procurava

O teu sorriso era tudo
O mais lindo que eu via
Mesmo que houvesse outros
Só o seu me pertencia

Quanto encanto a sua presença
Alegria, felicidade, amor
E como o vento foi embora
E o meu coração levou

Sem você estou morrendo
Não vivo sem esse amor
Sei que estou enlouquecendo
O meu mundo está sem cor
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 Cultura inútil: nesse período de
quarentena, volta e meia surge num dos
canais pagos da TV o filme Os Caçadores
da Arca. Como disse o Sheldon, do Big Bang
Theory, há muitos equívocos na fita de
Spielberg. A história do filme, seu roteiro,
seria o mesmo, com os nazistas e sem a
personagem do caçador. De qualquer
forma, é um bom passatempo.

 A Arca da Aliança é descrita na Biblia
como o objeto em que as tábuas dos Dez
mandamentos e outros objetos sagrados
teriam sido guardadas, como também
veículo de comunicação direta entre Deus
e seu povo escolhido. Foi utilizada pelos
hebreus até seu desaparecimento, que
segundo especulações, ocorreu na
conquista de Jerusalém por
Nabucodonosor. Segundo o livro de II
Macabeus, que não consta do Pentateuco
judaico, mas está na Vulgata cristã, o
profeta Jeremias foi o responsável por es-
condê-la no Monte Nebo.

 Voltemos à Biblia: Segundo o livro do
Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi
orientada por Moisés, que por instruções
divinas indicou seu tamanho e forma. Nela
foram guardadas as duas tábuas da lei; a
vara de Aarão; e um vaso do maná. Estas
três coisas representavam a aliança de
Deus com o povo de Israel. Para judeus e
prosélitos a Arca não era só uma repre-
sentação, mas a própria presença de
Deus.

 No livro do Êxodo (Êx 25,10-22) a Torá
descreve a Arca da Aliança da seguinte
forma: caixa de madeira de acácia, com 2
côvados e meio de comprimento (um metro
e dez centímetros ou 110 cm), e um côvado
e meio de largura e altura (70 cm). Cobriu-
se de ouro puro por dentro e por fora, com
uma bordadura de ouro ao redor. - (Êxodo
25,10-16) -  Para seu transporte, necessário
para um povo ainda nômade, foram
colocadas quatro argolas de ouro nas
laterais, onde foram transpassadas varas
de acácia recobertas de ouro. Assim, o
objeto podia ser carregado pelo meio do
povo.  Sobre a tampa, chamada Propici-
atório "o Kaporeth", foi esculpida uma peça
em ouro, formada por dois querubins de
frente um para o outro, cujas asas cobriam
e formavam uma só peça com a tampa. A
Bíblia não diz que eles estão ajoelhados, e
nem que uma asa toca na outra, (Êxodo
25,10-21; 37,7-9). Segundo relato do verso
22, Deus se fazia presente no propiciatório
no meio dos dois Querubins de ouro em
uma presença misteriosa que os Judeus
chamavam Shekiná, a presença de Deus.

 A Arca fazia parte do conjunto do
Tabernáculo, com outras tantas
especificações. Ela ficaria repousada sobre
um altar, também de madeira, coberto de

ouro, com uma coroa de ouro ao lado.
Como se nota, o ouro já era algo muito
valioso, basta verificar a sua cotação hoje....

 Somente os sacerdotes levitas (nós,
os Veltman, somos levitas)  poderiam
transportar e tocar na arca, e apenas o
sumo-sacerdote, uma vez por ano, no dia
da expiação, quando a Luz da Shekiná se
manifestava, entrava no santíssimo do
templo. Estando ele em pecado, morreria
instantaneamente.  Outros relatos bíblicos
se referem ao roubo da arca por outros
povos inimigos de Israel, sobretudo os
filisteus, que sofreram chagas e doenças
enquanto tinham a arca em seu poder.
Homens que a tocavam que não fossem
levitas ou sacerdotes que não fossem
completamente puros morriam fulminados
instantaneamente. Diante dessas terríveis
doenças causadas pela presença da Arca
do Senhor Deus de Israel, os filisteus se
viram numa necessidade de se livrarem
do objeto sagrado; então, a mandaram
para a cidade de Gate, e logo após para
Ecron, sendo sempre rejeitada, o que ac-
arretou na sua devolução ao povo de Israel.

 Rumo à Etiópia e ao filme de Spielberg
- Gondar foi a última capital do Império
Etíope localizada na província de
Beghemidir. Estabelecida pelo imperador
Sertse Dingil em 1580, a cidade de Gondar
hoje é uma importante atração turística
com muitas ruínas e castelos
remanescentes do império e porque,
talvez, lá tenha sido escolhida por Spielberg
como cenário inicial dos Caçadores da
Arca. Gondar é também um notável centro
de ensino eclesiástico na Igreja Ortodoxa
Etíope. Da região de Gondar pode-se partir
para uma expedição ao Parque Nacional
do Simien, terra do babuíno-gelado.

 A seguir, vem Axum (pronuncia-se
“aksum”), berço do cristianismo etíope. A

religião teria nascido após a conversão do
soberano local por dois fenícios resgata-
dos de um naufrágio.

 No Parque das Estelas erguem-se
obeliscos da era axumita; sua origem e
significado são incertos. Guias e um
museu local dão conta de algumas
hipóteses.  Uma das estelas foi levada
pelas tropas fascistas de Mussolini para
Roma em 1937, sendo devolvida somente
em 2005.  Axum é um local onde mito e
história se confundem, sobretudo para
falar de Makeda, a rainha de Sabá - as
ruínas do que teria sido seu castelo são
ponto de visitação de turistas.

 Conta-se que Makeda, ansiosa por
conhecer o rei Salomão, foi a Jerusalém
visitá-lo, regressando grávida. Menelik, seu
filho com Salomão, ao viajar para conhec-
er o pai, teria trazido na volta a Arca da
Aliança.  A arca, na qual Moisés conservou
as tábuas com os Dez Mandamentos,
acredita-se, está numa capela anexa à
catedral de Nossa Senhora do Sião.  Essa
capela, que não se visita, é guardada dia
e noite por um monge. Ele nunca sai dali a
vida toda, e é a única pessoa a pousar os
olhos na relíquia.  Há alguns anos, um
velho rabino iemenita me disse, em
Jerusalém, com tradução simultânea de
um oficial falasha, portanto etíope, que um
projeto de invadir a capela e resgatar a

Arca, foi levada a
sério por um
bando de
fanáticos israe-
lenses. Feliz-
mente, não deu
nada. Ou...?

 Henrique Veltman
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A General Motors (GM) informou que dará prosseguimento aos
investimentos no Brasil. Em comunicado, a montadora disse que
planeja investir R$ 10 bilhões ao longo de cinco anos em suas
fábricas no país.Os recursos serão investidos no desenvolvimento
e na produção de novos veículos. O plano havia sido anunciado em
2020, mas devido à pandemia, acabou sendo adiado para 2021.

 “Os aportes somam R$ 10 bilhões no estado de São Paulo e
são estratégicos para o desenvolvimento e a produção de veículos
inéditos, além da ampliação da oferta de equipamentos”, informou
a empresa em comunicado.

 Entre as novas tecnologias que a GM pretende investir no país
estão o assistente virtual OnStar e ainda a possibilidade de wi-fi
roteado pelo veículo.

De acordo com o portal G1, os investimentos devem ser focados
nas fábricas de São José dos Campos e São Caetano do Sul.

General Motors planeja investir
R$ 10 bilhões no Brasil

Montadora informou que recursos serão utilizados no
"desenvolvimento e a produção de veículos inéditos"

BOLSONARO SOBRE FORD:
‘Perdeu para a concorrência, lamento’

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido),
afirmou nesta terça-feira (12) a apoiadores que a Ford não
disse a verdade sobre o fechamento dos parques fabris no
Brasil.
– Mas o que a Ford quer? Faltou à Ford dizer a verdade:
querem subsídios. Vocês querem que continuemos dando
R$ 20 bilhões a eles, como fizemos nos últimos anos,
dinheiro de vocês, impostos de vocês, para fabricar carro
aqui? Não. Perdeu para a concorrência, lamento – disse.
Bolsonaro afirmou ainda que “em um ambiente de negócios,
quando não se tem lucro, se fecha”. “Assim é na vida e na
nossa casa”, completou o presidente, que disse lamentar a
decisão da montadora por causa de “cinco mil empregos
perdidos”.

Depois de mais de 100 anos produzindo no Brasil, a Ford
anunciou na segunda-feira (11) o encerramento de sua
produção de veículos no país. A decisão afeta as fábricas
de Camaçari (BA), de Taubaté (SP) e de Horizonte (CE),
mas a montadora segue com sua operação de vendas e
assistência técnica no país, focando em produtos
importados.

*Estadão

Brasil
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
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BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341, no muro do cemitério da Freguesia do Ó /

Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos
pensamentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br

Jesus não foi diferente de nenhum de nós, pois nasceu e
viveu dentro da Lei, além disso, como todos, ele teve fome e
sede, sentiu cansaço, alegria e tristeza, mas você deverá afirmar
que Ele é o filho de Deus e nós perguntamos: quem não o é?
Então você contra atacará dizendo de seu sofrimento e novamente
nos perguntamos como ficam aqueles que foram queimados vivos?
Ou aqueles que foram jogados nas arenas e que tiveram suas
carnes rasgadas pelas feras? Ou mesmo, mais simplesmente Pedro
que foi crucificado de cabeça para baixo? Sabemos que o veneno
do pensamento adoece o coração e que todo debito reclama
resgate, mas no caso de Jesus não há resgate e nem sacrifício da
forma como entendemos. Há Amor em expansão pela humanidade
que é o que o engrandece em sua pessoa.

Analisando os ensinamentos Evangélicos, descobrimos que são
das intoxicações da alma o determinismo da moléstia do nosso
corpo. Ora, se vemos como sacrifício o que é nossa obrigação
estaremos sempre doentes espiritualmente até aprendermos que
o mel é saboroso néctar, mas que em excesso embriaga. Assim
sendo, os conflitos da alma advém da viciação do pensamento
que incide nos centros de força, desarmonizando as vibrações
entre eles, gerando os desequilíbrios mentais e físicos, e
consequentemente, a escravidão espiritual por parte dos nossos
desafetos desencarnados. Foi com o que Jesus deparou aos montes
quando se fez homem entre nós. Ele nos ensinou que nem sempre
doutrinar é transformar. Doutrinar atinge força magnética pela
mente e pela inteligência; transformar se dá através do sentimento
sublime que atinge a alma. É o que Jesus faz com aquele que o
encontra espiritualmente e o segue como lema de vida.

O corpo é a oficina do trabalho do Espírito, portanto é a alma
que deve comandá-lo, então, não é normal que para se adquirir
cidadania de status se empurre as pessoas para o absurdo e o
fantasioso numa troca de valores que aproximam do fosso da

promiscuidade, do desespero, do alcoolismo, do tabaco, das
drogas, das alucinações, do suicídio ou da ignorância espiritual
que é do que queremos nos afastar ao estudarmos a humanidade
de Jesus. É normal que o desconhecimento revista as conquistas
gloriosas, conquistadas nos milênios, em glamorosas poesias
místicas, pois os desperdícios das funções religiosas
desprestigiam a simplicidade alcançada evolutivamente no mérito
da vida vivida. O efeito é que a família seja colocada num
lugar onde avança a malicia e sem moralidade, mostrando
necessidades falsas como a ideologia de gênero que deturpa a
moral familiar. A grandeza de Jesus não oprime nossa pequenez,
ao contrario, sua alta evolução nos incentiva a alcança-lo. Seus
ensinamentos nos mostram que são dois os caminhos para se
chegar à perfeição: o saber (conhecimento) e a moralidade,
pois, o povo apático espera daquele que tudo pode os
acontecimentos para o seu bem viver e aquele que busca, com
certeza se igualará àquele que o motiva a buscar. Você dirá
que aprendeu que o sofrimento de Jesus é o que o caracteriza
como Messias.  Sejamos mais diretos: Imagine bilhões de volts
se condensando em 110 ou 220 para atender a tua casa? Por
quantos transformadores esta voltagem não teve que passar?
Então imagine um Espírito do nível de Jesus, um governador
planetário. Por quantos “processos” Ele não deve ter passado
até um corpo humano cabê-lo em sua humanidade? Reduzir
sua luminosidade até chegar à nossa, que sacrifício para vir até
nós e nos deixar sua mensagem de Amor. Isto é desmerecê-lo?
Acreditamos que não!
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Netflix e Pelé anunciaram   o lançamento de um documentário que vai retratar a transformação do jovem
craque da Copa de 1958 em “herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira”.

 O filme estará disponível na plataforma a partir do dia 23 de fevereiro.
  “Em breve, eu terei a oportunidade de reviver minhas memórias. No dia 23 de fevereiro, minha história será

contada em um documentário produzido pela Netflix. Estou empolgado para assistir!”, escreveu o Rei em
mensagem postada nas redes sociais em português e inglês. O documentário inclui “algumas raras cenas de
arquivo e declarações de lendários ex-companheiros (de Pelé) no Santos e na Seleção, além de depoimentos
inéditos de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades que vivenciaram aquela época”, informou a
Netflix à AFP.

 O filme foi dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas, que já trabalharam na série “Tudo ou Nada: Seleção
Brasileira”, que conta a conquista da Copa América pela equipe Canarinha em 2019.

 Pelé é o único jogador a ter conquistado três copas do mundo (Suécia-1958, Chile-1962 e México-1970).
Esta última, com um time considerado o melhor de todos os tempos, foi conquistada durante a época mais dura
da longa ditadura militar do Brasil (1964-1985).

 Em 2000, Pelé foi coroado jogador do século XX pelos especialistas da Fifa, embora o voto popular tenha
escolhido o argentino Diego Maradona.

 “Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu”, disse o astro brasileiro quando o ‘Pibe de Oro’
faleceu, em novembro passado.

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

Netflix lança em fevereiro novo
documentário sobre Pelé

Documentário
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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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JORNALISTA
CALIXTO DOS REIS

MTB: 0062284/SP

 RÁDIO AÇÃO
BRASIL em

Debate
todas

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

do jornalismo
brasileiro
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 Gabriela Rodrigues, nascida em 13 de setembro de 1997 na
capital de São Paulo - SP, filha de Ademir Rodrigues e Leda
Rodrigues, é uma prova viva do grande poder de Deus!

            Tudo começou antes de seu nascimento. Sua mãe Leda
já grávida de Gabriela Rodrigues foi diagnosticada com tumores
no cérebro. Na época os pais de Gabriela não eram evangélicos
mas Leda sentiu no seu coração que deveria buscar a cura em
Deus em uma Igreja Evangélica ( Renascer em Cristo). E com
toda sua fé acreditou no milagre que Deus faria em sua vida.
Impactados com a Glória de Deus começaram a seguir à Jesus e
ir na igreja. Seu pai Ademir Rodrigues, compositor de renome na
época, também cantor secular, decidiu largar tudo para seguir
Jesus.             Deus foi tão maravilhoso que não fez apenas um, mas
dois milagres. O primeiro que ela foi curada do câncer e o segundo,
Leda estava grávida de Gabriela, que segundo os médicos caso
viesse a nascer teria grandes complicações de saúde. Mas como
podemos ver, ela esta aqui hoje, cantando, evangelizando com
sabedoria e inteligência. É perfeita, não tem nenhum problema
de saúde.

            Hoje Gabriela Rodrigues, percorre o Brasil
testemunhando  o que Deus fez em sua vida como prova que fora
curada por um milagre. Cantando para Jesus, suas músicas
cativantes, que irradiam amor, paz, e alegria nos corações.
Compartilhando sua gratidão a Deus.

            Sua carreira de cantora e Missionária começou muito
cedo, aos 6 anos, com a oportunidade de brilhar no palco pela
primeira vez cantando a música “Deus da Criação”, uma

oportunidade que surgiu quando começou a fazer teatro e
precisava fazer uma peça onde iria cantar e acabou descobrindo
seus talentos artísticos. Acostumado com o meio artístico, o pai
de Gabriela viu que sua filha tinha muito talento para cantar. Com
o apoio dos seus pais, seguiu carreira como cantora Gospel, e
mesmo com pouca idade já tem uma grande discografia com os
títulos: (1º CD)  “Menina dos olhos de Deus” - (2º CD e DVD) com
9 anos, Uma Produção AO VIVO (Pregação e Louvor) - (3º CD) As
Melhores de Gabriela Rodrigues - (4º CD) Celebrate With Joy to
Our Lord (CD em Inglês ) - (5º CD) Brilha Jesus - (6º CD) Perfil de
Adorador.  Em seu repertório já conta com mais de 80 músicas
gravadas. Além de participações em várias coletâneas de
gravadoras de renome.

Gabriela também partic ipou de programas de TVs  e
emissoras de rádios como :

Rádios: Imprensa FM, Rádio Capital, Record, Tropical e rádios
comunitárias.

Emissoras de TV: Record, Gazeta, Rede TV, Diário, SBT, Rede
Gospel, RIT e outras.

Aos 14 anos Gabriela foi ungida a Missionária, pela COMEM,
e prega a palavra do Senhor para pessoas que necessitam de
uma palavra de conforto, alegria, cura e restauração.

Gabriela hoje já com 17 anos de ministério e pela glória de
Deus já se apresentou em grandes eventos tais como: “Marcha
para Jesus em São Paulo com mais de 3 milhões de pessoas.”
“Clama Bahia em Salvador com mais de 80 mil pessoas” e no
“Congresso de Cuiabá”. Em 2015 teve a honra de participar do
“Congresso internacional Ame Luz das Nações em Sapucaia do
Sul -Rio Grande do Sul”. Foram várias apresentações, mas para
ela, todas foram importantes, todas a marcaram de uma forma
especial, não importa o lugar, ou a quantidade de pessoas.

Em 2015 recebeu uma homenagem pela ORDEM DOS
MÚSICOS DO BRASIL em sua sede SP como “Cantora Gospel
Revelação” na presença de autoridades e grandes nomes da
classe artística. Em 2016 recebeu homenagem pela CÂMARA
DE VEREADORES DE SP pelos trabalhos prestados junto as
comunidades carentes da cidade de SP.

Em 2018 se formando como Bacharel em Teologia pela
Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais Logos –
FAETEL

Em 2019 recebeu homenagem pela CÂMARA DE
VEREADORES DE SP representando os ministros de louvor em
SP - Atualmente cursando seu segundo ano de Faculdade de
Rádio TV e Internet, diretora artística a mais de um ano da RÁDIO
AÇÃO BRASIL (mais de 6 anos no ar ) , locutora do Programa
“BALANÇO MUSICAL”  que vai ao ar de Segunda a Sexta do
meio dia a uma da tarde com muita música e entrevista. Gabriela
já recebeu muitos ícones da música Gospel, e figuras públicas
representativas no cenário atual como Waldecy Aguiar, Ministério
Mergulhar, Itamar Oliveira, Sérgio Borges, entre outros.

            Apesar dos desafios da vida das pessoas falando que
não iria conseguir, esta menina enfrentou todos os obstáculos
que encontrou pelos caminhos. Porque sabia que seu dever era
cantar e servir a Deus. Nunca desistiu. O amor e a fé pelo Senhor
está presente em cada música, cada letra e em cada passo de
sua vida e a gratidão de ter sobrevivido junto com sua mãe, e a
glória por ter este incrível dom de cantar. Tudo isso a fez ser a
pessoa que é hoje. A Glória que está presente em sua vida, foi o
Senhor que proporcionou.  Deus sabe o que faz.

Gabriela Rodrigues

32




