REVISTA

Jornalista Responsável: Calixto dos Reis - MTB 62284/SP
Cel.: 11 95407-8696 - Julho de 2021
Nº XXI II- E-mail:revistaacaobrasil@yahoo. com.br

AÇÃO BRASIL

www.radioacaobrasil.com
\

93242-0632

Revista Ação Brasil / Julho de 2021

Calixto dos Reis
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.

Quando você valoriza o
pequeno comércio, você
valoriza o seu bairro

Cronemberger Reis (Correspondente Nordeste)
Conselho Editorial:
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

Os pequenos negócios dão cor e vida à região onde você mora. Quanto
mais fortes eles são, maiores são as oportunidades para você e o seu
bairro. São eles que dão o primeiro emprego para muitas pessoas da
localidade, distribuem renda e movimentam a economia, gerando mais
riquezas e mais desenvolvimento para todos. Para eles, a pandemia
não tem sido nada fácil. Mas esses pequenos empreendedores
mostraram força e capacidade de se reinventar e, assim, conseguiram
enfrentar as dificuldades. Foi pensando em você que eles fizeram todos
os esforços para garantir a segurança e continuar atendendo as
necessidades de sua região. A pandemia ainda não acabou e, agora
mais do que nunca, os pequenos negócios contam com o seu apoio
para continuar fazendo a diferença na economia e na qualidade de vida
de seu bairro. Todo dia tomamos café na padaria, cortamos o cabelo no
salão da esquina, compramos a ração do gato no pet shop perto de
casa. Os pequenos negócios fazem parte da nossa vida, facilitam o dia
a dia e ainda nos dão a segurança de não estar em espaços fechados
com dezenas de pessoas. Mas eles não param aí. São também o motor
que move a economia e fazem o Brasil se desenvolver.
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Locutora da Rádio Ação Brasil.com,
Programa Aline Santos, todos os
sábados das 12h ás 13h.
www.radioacaobrasil.com

93242-0632
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Programa Calixto dos Reis
Sábado das 11h ás 12h
Jornalista Calixto dos Reis,
Diretor da Rádio Ação Brasil do
Grupo Ação de Mídia.

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

LENITA AGUIAR

FERNANDO HENRIQUE GABRIELA RODRIGUES

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

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

ALINE SANTOS

Programa Aline Santos
Sábado das 12h ás 13h.

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

PASTOR MANOEL RODRIGUES

Programa Visão em Ação com Gabriela Rodrigues
e Manoel Rodrigues Todos os sábados as 14hs
44
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Gabriela Paproschi
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.
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CELULAR: OI - 9.5407-8696 - 9.5127-7600 - TIM TELEFONE: 2309-3526
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Ação Social

O que machuca realmente nos transforma, mas podemos também
sermos transformados pelo amor, através da solidariedade.

SENSIBILIDADE E AMOR
AO PRÓXIMO.
Amanda Barbosa é fundadora e presidente da ONG.
Sua ideia nasceu a partir das
histórias e da luta de mães e
crianças portadoras de doenças raras. A principal delas foi
a de Sophia Lacerda, portadora da Síndrome de Berdon.
A luta dessa guerreira, que ficou conhecida mundialmente,
impulsionou o trabalho voluntário, e após seu falecimento
em 2015, a ONG foi criada e
ganhou o nome em sua homenagem. Desde então, um
grupo e uma página no Facebook foram criados como canais de divulgação do trabalho. Em pouco tempo, a ONG

já assistia mais de 30 crianças em diversas cidades brasileiras. Existe uma preocupação em mostrar aos doadores que os itens doados,
como, por exemplo, alimentos, insumos, medicamentos, equipamentos e outros,
chegam ao seu destino. Em
parceria com as mães, toda
doação recebida é divulgada
através de fotos e vídeos com
as próprias crianças.
QUALIDADE DE VIDA PARA
AS CRIANÇAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS.
A ONG é uma entidade
não governamental, sem fins
lucrativos e tem como missão dar assistência às crian-

ças portadoras de SÍNDROMES RARAS, por
meio de doações e suporte psicossocial às famílias atendidas, formando
uma rede de voluntários capazes de multiplicar o
bem. A vulnerabilidade das
famílias que possuem crianças com necessidades
especiais e doenças raras
não é temporária, os riscos
estão presentes a cada
respiração. Além do preconceito e das dúvidas, há
muito sofrimento físico, e,
sobretudo, psicológico, que
está presente no desenvolvimento. É enorme o desgaste para tentar sobreviver
e reconstruir uma autonomia do portador como um sujeito de direitos.
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ECONOMIA
Economia

Com risco de crise hídrica, Aneel
anunciou aumento na conta de luz
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a conta de luz deverá
seguir com a taxa extra mais elevada no mês de julho. Caso seja confirmado, esse
será o terceiro aumento de 2021. Nesta terça (29), a Aneel fará reunião para definir o
novo valor da taxa. O Brasil paga o valor da bandeira vermelha patamar dois, com
tarifa de R$ 6,24 a mais a cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos. O sistema de
bandeiras tarifárias aponta o custo real da energia gerada. O funcionamento, com as
cores verde, amarela ou vermelha (patamar 1 e 2), indica se a energia custará mais
ou menos em função das condições de geração. A principal razão para o aumento é a
seca nas principais bacias hidrográficas que abastecem o país, por causa de um
baixo de volume de chuvas na região dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste.
Esse é o menor volume registrado nos últimos 91 anos.

Cels; 9.5407-8696 - 9.5127-7600

10

Revista Ação Brasil / Julho de 2021

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

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) PósGraduando em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito,. Jornalista e
Editor do Jornal São Paulo em Notícias, Revista Ação Brasil, Diretor do Grupo Ação de Mídia da
Rádio e TV Web Ação Brasil.com. Membro / Associado da Associação Paulista de Imprensa (API).
Radialista e Apresentador do Programa Calixto dos Reis, na Rádio Trianon 740AM SP, Diretor do
Sindicato dos Compositores. e interprete do Estado de São Paulo, exercendo a função de
Tesoureiro (SINDIESP) Membro Associado da ABRAMUS - Associação Brasileira de Música e
Artes. Técnico em Transações Imobiliária (TTI) pelo Instituto Universal Brasileiro. Corretor de
Imovéis. Atividades Artística: Cantor, Compositor, Músico, Produtor Musical tem 4 Albúm Gravado.
É Jornalista Indepedente Opinativo (IDEALISTA). E-mail:jornalspnoticias@yahoo.com
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Beleza
Vitamina C: 10 coisas que você precisa saber
para incluir o produto no skincare!
A vitamina C deixa a pele mais iluminada, como um glow saudável e natural
4 – A PELE FICA MAIS VIÇOSA COM A VITAMINA C - Sabe
aquele glow na pele de quem está
com a rotina de skincare em dia?
Pode agradecer à vitamina C. O
ingrediente é responsável pela iluminação natural da pele e, logo
nas primeiras aplicações, já é possível notar a diferença. “Para quem
gosta de maquiagem, aqui vai uma
dica excelente: utilize antes de todos os produtos e terá um efeito
aveludado, como a de um primer”.

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

5 – A VITAMINA C ESTIMULA
A PRODUÇÃO DE COLÁGENO Falando em viço na pele, a vitamina C age diretamente na formação de colágeno. “A partir dos 30 anos, inicia-se um
processo de lentidão na produção e um
aumento de degradação do colágeno, sen-

1 – A VITAMINA C É UM PODEROSO
ANTIOXIDANTE - Com o passar dos anos,
é normal que a pele madura apresente linhas e marcas de expressão. Porém, a vitamina C é uma ótima aliada para retardar
a ação do tempo, já que é um poderoso
antioxidante. “As substâncias antioxidantes neutralizam a ação dos radicais livres,
ou seja, formam uma barreira protetora
adiando o envelhecimento celular”.
2 – A VITAMINA C POTENCIALIZA A
AÇÃO DO FILTRO SOLAR - Usar o protetor
solar diariamente é fundamental para se
proteger dos raios solares, além de prevenir manchas e o câncer de pele. O que você
talvez não saiba é que a combinação de
filtro solar e vitamina C potencializa a fotoproteção, auxiliando no combate ao efeito
oxidativo da radiação solar. “A dica é lavar
o rosto logo pela manhã, aplicar a vitamina C, aguardar o produto secar na pele e
seguir com o filtro solar”.
3 – A VITAMINA C AJUDA A CLAREAR
MANCHAS NA PELE - Vale destacar também que a vitamina C também age na prevenção de hiperpigmentações, porque inibe a formação de melanina na pele, assim
como diminui manchas provocadas por
inflamações de acne e dermatites. Porém,
se você faz uso de medicamentos para o
tratamento de pele, fique atenta! “É extremamente importante a recomendação de
um dermatologista, que vai avaliar cada
caso e prescrever a quantidade e frequência das aplicações”.

do recomendada a realização de cuidados e tratamentos com o objetivo de diminuir esses efeitos”. Por isso, ao usar a vitamina C, o ingrediente estimula a produção local, dando mais elasticidade e prevenindo o envelhecimento.
6 – APOSTE NA VITAMINA C PARA
MELHORAR A CICATRIZAÇÃO - Se a sua
pele é daquelas que demoram a cicatrizar
e vive inflamada, a vitamina C pode te ajudar. Ela influencia na regeneração da pele,
agindo diretamente na proliferação e migração de células nas áreas afetadas. “O
uso diário vai auxiliar na cicatrização, na
recuperação das lesões recentes e na
melhora da uniformização da pele”.
7 – A VITAMINA C PODE SER USADA
EM TODAS AS ESTAÇÕES DO ANO - Outro fato curioso sobre a vitamina C é que
seu uso é muito recomendado no inverno, uma estação em que a pele fica mais

sensível e precisa de proteção extra. Porém ela pode ser sim usada em diferentes
estações, inclusive no verão. Alguns ativos
dermocosméticos, especialmente quando
manipulados para aplicação na face, possuem prescrições restritas. Porém, a vitamina C é um ingrediente geralmente muito bem tolerado, o que permite ser administrado diariamente, uma ou duas vezes
por dia, exceto em casos específicos”.
8 – ELA TAMBÉM PODE SER USADA
EM TODOS OS TIPOS DE PELE - Além de
não ter restrição em épocas do ano, a vitamina C também pode ser usada em diferentes tipos de pele. “Pessoas com pele
seca, mista ou oleosa podem incluí-la na
rotina de cuidados diários”. Porém, o profissional ressalta: “O alerta que sempre dou
é ler a composição de cada produto. Pessoas que são alérgicas a qualquer substância presente naquele item, devem evitar o seu uso”.
9 – GESTANTES
E LACTANTES TAMBÉM PODEM USAR
A VITAMINA C - Mulheres grávidas ou
em fase de amamentação também
podem cuidar da
pele com a vitamina
C, já que a substância não é prejudicial
e pode ser usada diariamente. O dermato, porém, explica
que, nesses períodos, nenhum produto deve ser usado
sem a supervisão de
um especialista. “Em casos de hiperpigmentações gestacionais, o tratamento costuma ser a médio e longo prazo. Sendo
assim, o uso da vitamina C pura não terá
um efeito imediato e, muitas vezes, precisará ser associado com outros medicamentos”.
10 – A VITAMINA C PODE OXIDAR –
ATENÇÃO AOS CUIDADOS! - Vale reforçar que a vitamina C, também conhecida
como ácido ascórbico, é um composto instável e, por isso, sofre oxidação quando
exposto a oxigênio, luz, água e calor. “Para
evitar que o produto fique com a cor alterada – um dos fatores que demonstram a
oxidação ativa -, e com isso também tenha
sua eficácia diminuída, opte por embalagens que dificilmente promoverão o contato da composição com o ambiente externo”, finaliza o dermatologista. (purepeople)
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MISS MONGAGUÁ 2021

Aconteceu,no dia 20 de junho, às 14 horas o Miss e Mister Mongaguá Gold
2021. As categorias foram Gold e Ftiness da Agência The Look Models, que
tem como diretora Andréia Ferreira, sendo um dia de muito Glamour. Os
ganhadores foram : Beatriz Morais - 1° lugar Miss Mongaguá Gold - Gustavo
Ribeiro - 1° lugar Mister Mongaguá Gold - Thaís Alves - 3° lugar Miss Simpatia
- Contamos com uma seleta bancada de jurados. Cantores, modelos,
rotarianos, atrizes e também a cobertura do Jornal São de Fato , Rede GNT e
Iran Tentação. Fernando Oliveira também esteve presente. Tivemos a participação da nossa banda no palco ( Banda Beijo Loko) Mc Chabu e o Som
Rotação. Foi de fundamental importância a participação da Sport Models SP
, a Grife Afro Brasil, a Eco Sustentabilidade e o Mundo da Muplementação .
Ficam aqui nossos agradecimentos também aos patrocinadores JMJ Turismo e ao @juracimatos.

Diplomas de Mérito Maçônico

Alessandro Rocchi, Fernanda do Brasil Albuquerque e
Flávio Rocchi Junior

No dia 21/06/21 Alessandro Rocchi em sua última sessão como Venerável
Mestre da ARLS MOUNT MORIAH 3327 fez a entrega dos diplomas de Mérito
Maçônico para às cunhadas que compõe a diretoria da Fraternidade Feminina
MOUNT MORIAH/GOSP por todo trabalho social e assistecial na administração
2020/2021. Fala Alessandro Rocchi, que GADU continue nos iluminando para
que possamos dar continuidade neste trabalho de grande importância para
nossa sociedade. Muito obrigado cunhadas por todo apoio e trabalho, tudo feito
com muito amor, carinho e fraternidade mesmo em tempos difíceis com a Pandemia vocês atravessarem diversos obstáculos e concluíram todas ações de
forma Justa e Perfeita. Agradeço também todo apoio em minha administração
de nosso Eminente Juiz do Egregio Tribunal Maçonico do Grande Oriente de
São Paulo, Flavio Rocchi Junior.
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GRAVAÇÕES E
PRODUÇÕES MUSICAIS
960646334 Ademir Rodrigues
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ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR

Você pode adquirir através da Aloês Cosmeticos .
Lá você encontra a essência cupido do amor e outros
produtos do gênero, com preços acessíveis ao seu bolso e
atendimento especial aos clientes e amigos.
Loja 1: Av. Parada Pinto, 118 - Loja A3 - Vila Nova Cachoeirinha
Loja 2 : Av. Parada Pinto, 136 - Loja E2 - Vila Nova Cachoeirinha

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

aloes.cosmeticos

aloes.cosmeticos

SCR
ESSÊNCIA CUPIDO
DO AMOR
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Mundo

Após a Covid-19, seca tem potencial para ser
nova “pandemia”, alerta a ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) acredita que “a
escassez de água pode ser a nova pandemia e não existe vacina
para curá-la”, em referência à Covid-19. Um dado divulgado pela
organização em novembro de 2020 aponta que os recursos de
água doce disponíveis por pessoa baixaram mais de 20% em
duas décadas. No Brasil, no ano passado, a Agência Nacional
de Águas (ANA) declarou que grandes bacias com potencial
hidrelétrico viviam “situação crítica de escassez de recursos
hídricos”. No fim de maio, o governo federal emitiu pela primeira

vez um alerta de “risco hídrico” e abriu caminho para que sejam
tomadas medidas que evitem um racionamento de energia até
outubro, período de poucas chuvas e de seca mais severa na
região sudeste e centro-oeste. Em junho, a Agência declarou
situação crítica de escassez dos recursos hídricos na Região
Hidrográfica do Paraná, que abrange parte dos territórios de cinco
estados (GO, MG, MS, PR e SP). Trata-se da maior seca no Brasil
em quase um século. Projeções da ONU mostram que ao menos
130 países devem enfrentar maior risco de seca neste século.

Jornalista Calixto dos Reis,
RÁDIO AÇÃO BRASIL em
Debate todas quintas-feiras
das 13h ás 14hs com os âncoras
do jornalismo brasileiro

www.radioacaobrasil.com
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Beijos quentes
É muito louco abraçar-te
novamente
Depois que o tempo levou-o para longe de mim
Que esqueci o sabor dos teus beijos quentes
O teu perfume ainda está em mim
Depois que apaguei os rabiscos dos meus cadernos
Que esqueci as frases que ensaiei para quando te
encontrasse
Que o tempo passou nem sei em qual dos invernos
Chorei na primavera para que tu voltasse
Agora que está de volta
A cada manhã que o sol vem nos aquecer
Percebi que cultivei na memória
Teus beijos quentes e que o meu cheiro ainda está em você

POESIA EM FOCO
Dina Paraguassú

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

POETA JOSÉ PARAGUASSÚ
ACRÓSTICO
José é um nome divino
O mundo todo conhece
Sempre estou te ouvindo
És completo, não só parece.
Parabéns pelos trabalhos
Apresentados a nossa gente
Raramente se vê alguém
Assim aguerrido, permanente.
Gerando coisas tão bonitas
Um homem muito inteligente
A poesia e a bela música
Sempre estão bem ‘presente’
Sou e serei seu eterno fã
Um dia, estaremos frente a frente.
Prof. Aldeni Ribeiro

Escritor, músico, compositor, poeta
e membro da ALBEARTES Academia de Letras e Belas Artes
de Floriano e Vale do Parnaíba,
repórter correspondente do Jornal
SP em Notícias, Revista Ação Brasil
e membro da ABRAMUS Associação
Brasileira de Música e Artes.
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Receitas
Aprenda a fazer Canjica de milho
Ingredientes: 5 espigas de milho bem amarelinho - 1 litro de leite de coco
- 1 colher de sopa de margarina - 5 xícaras de açúcar - 1 pitada de sal Canela em pó.
Modo de preparo: Pegue as espigas de milho, retire todos os grãos com
uma faca, não encoste no sabugo ao retirar os grãos, pois pode dar um sabor
diferente. Após cortar todas as espigas, coloque os grãos no liquidificador e
bata com a água. Em uma panela peneire, depois jogue o bagaço, pois não
servirá mais. Coloque junto a margarina, o açúcar e a pitada de sal, prove
para ver se está adocicado. Coloque o leite de coco. Leve ao fogo brando,
mexendo sem parar, até engrossar. Após engrossar continue mexendo aproximadamente uns 20 minutos, em fogo bem baixinho, até dar o tempo. Depois despeje em um refratário grande, polvilhe com a canela e sirva quente
ou frio. A receite rende 3 porções. (Fonte: Tudo Gostoso )

Caldo de Aipim com calabresa e bacon
Ingredientes: Confira os ingredientes para preparar a receita de Caldo de aipim
com calabresa e bacon. 300 g de Bacon picado - ½ kg de Costela Suína - 300 g de
Linguiça Calabresa picada - 3 dentes de alho picados - 400 g de aipim - Cheiroverde a gosto - Sal a gosto -Pimenta-do-reino a gosto - 3 cebolas médias picadas
Modo de preparo: Em uma panela de pressão, cozinhe bem o aipim. Após cozido,
retire todos os pendões. Com a água do cozimento, bata o aipim no liquidificador e
reserve. Em uma panela, frite bem a Costela Suína e reserve. Frite a cebola, o alho,
o Bacon e a Linguiça Calabresa e depois adicione a costelinha já frita. Coloque uma
pitadinha de pimenta-do-reino e, por último, o caldo de aipim que estava reservado,
mexendo sempre por 20 minutos ou até formar um caldo espesso. O sal do aipim
deve ser colocado depois de 15 minutos de fervura. Cuidado com a quantidade, pois
o bacon e a linguiça já contêm um pouco de sal.
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TURISMO
ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PANELAS, VAMOS CONHECER UM POUCO SOBRE A
NOSSA HISTÓRIA E O SIGNIFICADO DESSA DATA PARA A POPULAÇÃO PANELENSE.

A história de
Panelas começou
com a vinda do
Capitão Francisco
Rodrigues de
Melo para a povoação de Garanhuns, na época,
em 1783 ele adquiriu um lote de
terras até então pertencentes a Bernardo Vieira de
Melo que foram vendidas ao capitão por Antônio
Vieira de Melo, e após desentendimentos em Garanhuns, o Capitão Francisco Rodrigues, resolveu então mudar-se definitivamente para a então Fazenda
Olho D'água das Panelas, que tinha esse nome por
causa de uma fonte de água que mais tarde viria a
ser conhecida como a bica de Panelas. O capitão
tinha sido acometido por um problema na visão em
um dos olhos, e fez uma promessa com o Senhor
Bom Jesus dos Remédios, que se ficasse curado,
mandaria construir uma capela em sua homenagem,
tendo conseguido alcançar o pedido, ele então ergueu a capela e mandou esculpir uma imagem do
Bom Jesus dos Remédios, conta-se a história que a
imagem teria sido encomendada em Juazeiro, no
Estado da Bahia, ao chegar próximo a Panelas, as
pessoas que ficaram responsáveis por trazer a imagem não sabiam ao certo a localização da fazenda
até pararem, ao tentar seguir viagem, a imagem
não mais saiu do lugar, até que eles descobriram
que tinham chegado ao destino final, a imagem
seguiu o seu destino e foi então colocada no altar
principal da capela, construída no final do século
XVIII, a partir de 1791, posteriormente com a construção da capela, deu-se origem a um pequeno povoamento dando origem ao Sítio Olho D'água das
Panelas, que mais tarde viria a se tornar palco de
uma das maiores guerras do período imperial no
Brasil.
DO INÍCIO DA GUERRA DOS CABANOS, A
VISITA DO BISTO E O FIM DO CONFLITO. Em
meados já do século XIX, Panelas foi palco de uma
das maiores guerras durante o império, inconformados com a saída de Dom Pedro I, foi iniciado
então um motim, na povoação de Jacuípe, em Alagoas que acabou tendo reflexo direto aqui em Pernambuco e tendo a então povoação de Panelas como
foco maior da guerra, o conflito ficou conhecido
como Guerra dos Cabanos porque seus combatentes
se abrigavam em cabanas, e teve como principais
líderes os irmãos João Timóteo de Andrade, Antônio Timóteo de Andrade, Manoel Timóteo de Andrade e Pedro Timóteo de Andrade. Manoel Timóteo

acabou morrendo no episódio mais sangrento da
guerra, que ficou conhecido como "Ataque do Feijão", teve esse nome porque aconteceu no Sítio Feijão e envolveu o combate direto entre os cabanos e
as forças do governo, as tropas tinham grande dificuldade por conta do relevo das montanhas, a guerra durou até 1836 quando o então Bispo da Diocese de Olinda, Dom João Marques da Purificação
Marques Perdigão veio a Panelas em missão pacificadora e foi fundamental para colocar fim ao conflito mais sangrento da nossa história, convencendo
os líderes cabanos a fazer cessar todas as hostilidades praticadas durante a guerra, que o tornavam
réus na presença de Deus, que havia de julgá-los
segundo os fatos praticados contra seus irmãos, aos
quais deveriam amar como o mesmo Deus os determinava, com a visita do bispo a povoação de Panelas, os ânimos tenderam a se acalmar e puseram fim
a um conflito que já durava mais de quatro anos,
sendo um dos mais sangrentos de Pernambuco.
DA ELEVAÇÃO A CATEGORIA DE VILA E O
SIGNIFICADO DA DATA 18 DE MAIO. Alguém
pode perguntar: Qual o significado desta data e
porque comemorar o aniversário de Panelas em 18
de Maio? Na realidade em 18 de Maio de 1870 a
então povoação de Panelas foi elevada a categoria
de vila e não de cidade, o que gera um questionamento se seria realmente correto comemorar a emancipação de Panelas nessa data, e sim, é correto, isso
porque no Brasil Colonial e Imperial elevar uma
povoação a categoria de vila seria a mesma coisa
que elevar a cidade nos dias de hoje, porém, naquela época eram intituladas de cidades, aquelas localidade mais importantes, isso porque a divisão na
época se dava através das vilas, que diferentemente
de hoje, antes da proclamação da república, tinham
autonomia administrativa e se tornavam sedes de
suas respectivas comarcas. Dessa forma somente após
a proclamação da República, essas vilas então foram elevadas a categoria de cidade, tendo Panelas
sido elevada a município em 01 de Março de 1893
com a posse do então prefeito nomeado Tenente Antônio Gonçalves Pires Ferreira. Em 1897, a sede do
então município foi transferida para a povoação de
Lagoa dos Gatos a medida desagradou na época e
acabou que em 1909 a sede do município foi retransferida para Panelas que havia perdido o status
de sede do novo município. Somente em 11 de Setembro de 1928 a povoação de Lagoa dos Gatos
foi oficialmente elevada a categoria de município
já com as novas regras do período Republicano.
Mais tarde em 29 de Dezembro de 1953 o então
Distrito de Cupira foi elevado também a categoria
de município, passando Panelas a ser constituída
apenas pela a cidade, em 15 de Março de 1957 foi
criado o atual Distrito de Cruzes e anos depois em
18 de Maio de 1963 foram criados os Distritos de
São José do Bola e São Lázaro, vindo Panelas a
adquirir o formato atual. Diferentemente do período imperial as vilas do Brasil Republicano não possuem mais autonomia política e administrativa, com
isso, ficam dependentes do município ao qual estão
vinculadas. Um outro erro histórico gerado foi a
vinculação de Manoel de Miranda Santiago como
fundador de Panelas, esse fato pode ter se dado
pela a colaboração dele na formação da então vila
de Panelas, contudo, esse título é verdadeiramente
do avô, o Capitão Francisco Rodrigues de Melo.
Alguns fatos que merecem destaque são a passagem do então prefeito Coronel José Rufino de
Melo e Silva (Coronel Melinho) que governou Panelas durante as décadas de 1930 e 1940 e naquela

época Panelas recebeu a inauguração em 1938 da
energia elétrica gerada apartir de um motor localizado nas proximidades de onde hoje está o Banco
do Brasil, tendo permanecido até meados entre as
décadas de 70 e 80 quando Panelas foi interligada
ao sistema nacional de energia elétrica e o Posto de
Saúde de Panelas que mais tarde na década de 70
foi substituído com a construção do Hospital, a então Maternidade Nossa Senhora de Fátima.
Sem sombra de dúvidas o maior evento do Município de Panelas é o Festival de Jericos, criado em
1973, a festa foi idealizada pelo o professor e
então diretor do Ginásio Municipal Joaquim Nabuco, Luécito Cintra que tinha como objetivo conscientizar a sociedade para a matança desordenada de
Jericos que existia na época, tendo então organizado com os alunos da escola uma corrida de jericos,
no dia 1° de Maio, dia dedicado ao trabalhador, o
objetivo da corrida também era valorizar os jericos
além da conscientização para a preservação do
animal. Mesmo sem apoio do poder público na época, a corrida foi realizada, e acabou tendo ampla
repercussão, o que fez com que no ano seguinte o
evento fosse realizado novamente, além da corrida
foram incorporados também shows artísticos a programação que passou a contar com o apoio da
prefeitura, apartir daí o festival tornou-se o maior
evento do município até a atualidade, atraindo turistas de diversos lugares de Pernambuco e do Brasil.
Apesar disso, Panelas atravessou momentos difíceis
entre as décadas de 70 e 90 quando o Brasil atravessava a Ditadura militar e o início da redemocratização, as secas severas e a falta de recursos e de
oportunidades fizeram com que muitos Panelenses
deixassem o nosso município e fossem tentar a vida
no Sul do país, principalmente em São Paulo. O
grande problema de Panelas foi sempre a riqueza
concentrada principalmente junto da classe política,
sistema que empobreceu ainda mais a população. O
final dos anos 1960 até meados dos anos 2000 foi
caracterizado pela a dominância e pelo o destaque
de três políticos que marcaram época os ex-prefeitos Sizino Moura, Demócrito Miranda (ambos falecidos) e Sérgio Miranda que apesar dos pontos positivos e polêmicas de seus governos, fazem parte e
entraram para a história recente do município. Até
hoje o único registro histórico de Panelas é o livro
"História de Panelas, Terra dos Cabanos" de Newton
Thaumaturgo publicado em 1980, porém, o atual
Diretor de Cultura de Panelas, o professor Oberdan
Andrade deve lançar um novo livro de sua autoria
que é resultado de vários anos de pesquisa recontando capítulos importantes e praticamente toda a história de Panelas. Fonte TVPANELAS
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Dr. Murilo Aranhas, advogado, Beatriz Apati,
locutora da Radío Ação Brasi e Calixto dos
Reis, Diretor da Radío Ação Brasil

Todos os sábados das 9h ás 10h
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Coletânea
ColetâneaCalixto
Calixtodos
dosReis
Reiscom
com
as
asmelhores
melhoresmúsicas
músicaspopulares
populares

Atenção Cantores e Compositores
que tem interesse em divulgar seu
trabalho em nosso meios de
acomunicação cito: Jornal, Revista,
Site, Rádio & TV venham nós
procurar através dos nossos
contatos:

(11) 95407-8696 - Falar com Calixtos dos Reis

Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
iconix_digital@hotmail.com | Tel: (11)3976-9677
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SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
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IGREJA EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA
NAS PEGADAS DE JESUS
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Familia
Lopes
Paproche
A Pérola do Litoral Paulista
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Famosos
Após 24 anos de TV Globo, Angélica estreia
programa sobre astrologia na HBO
Projeto de lei
que cria Polo
Cultural,
Gastronômico e
Turístico na
Freguesia do Ó
Após 24 anos de TV Globo, Angélica estreia programa sobre astrologia na HBO

A apresentadora Angélica é a nova
contratada do canal HBO Max.
Nesta segunda-feira (28), ela
anunciou que faz parte do time da
plataforma de streaming do canal
que será lançada amanhã (29), e
terá um talk show sobre astrologia.
O programa, chamado “Jornada
Astral”, ainda não tem data de
estreia.
A novidade apresenta dinâmicas e
conversas tendo sempre a
astrologia como tema central, dois
famosos do mesmo signo solar
serão convidados a cada episódio.
Em entrevista, Angélica se mostrou
animada com o projeto. “E eu estou
cheia de ideias também, então
vamos juntar o útil ao agradável.
Eles querem, eu quero. Quando os
dois querem, a coisa flui bem”,
disse ao Notícias da TV. A
apresentadora revelou estar muito
feliz com o recomeço em um canal
diferente. “Começar um desafio
novo dá um frescor na vida, eu me
sinto brilhando de novo. Meu
coração, meu olho, tudo brilha”,
contou..
Nas redes sociais ela comemorou
a novidade com os seguidores.
“Muito feliz em dividir uma novidade
com vocês !!! Entrei para o time
HBO Max!”, escreveu.

Nova embaixadora da Havaianas, Juliette
ganhará a cada sandália vendida
A campeã do Big Brother Brasil 21 não para! Juliette Freire foi anunciada
nesta sexta-feira (25), como nova Embaixadora da Havaianas. A
maquiadora será influenciadora da marca e sua primeira ação Havaianas
será à frente da coleção de rasteiras.
A revista EXAME divulgou que Juliette é a primeira divulgadora da marca
a conseguir um contrato com participação em vendas. Ou seja, a
paraibana irá lucrar a cada item vendido.
A responsável pelo marketing de Alpargatas da marca, Fernanda
Romano, contou à revista que esse é o maior negócio que eles já fizeram.
“Juliette é a cara da marca, com seu jeito autêntico e espontâneo. Ela não
aconteceu no BBB, ela explodiu”, disse.
Nas redes sociais, Juliette comentou a nova parceria. “Quando é que eu
iria imaginar que seria embaixadora de Havaianas?! A fábrica das
Havaianas fica aqui em Campina Grande. Quando eu era pequena, o
ônibus que levava as pessoas para lá passava perto de casa. Sempre
achei simbólico e importante, trazia progresso para a cidade. Tantos pais
de amigos trabalhavam lá… E hoje eu tô aqui!”, escreveu.
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Empresário
José Hugo

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

94015-7222
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Professor João Augusto

9.5247-7510
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Mesa de Bar
ouça em onlineradiobox.com
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RÁDIO
AÇÃO BRASIL
EM DEBATE TODAS QUINTAS-FEIRAS
DAS 13H ÁS 14HS COM OS ÂNCORAS
DO JORNALISMO BRASILEIRO

93242-0632

JORNALISTA: CALIXTO DOS REIS - MTB: 0062284/SP

NOSSOS PRODUTOS: Acessibilidade - Aparelhos - Assentos
Cadeira de Roda / Banho - Cintas e malhas de compressão - Colchões
R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa - (11) 3801-4115 | (11) 3675-0929
contato@cirurgicavieira.com.br
Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00 h
www.cirurgicavieira.com.br
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Exposição

SALÃO PAULISTA DE ARTE NAÏF
no Museu de Arte Sacra de SP

O Museu de Arte Sacra de São Paulo – MAS/SP, instituição
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São
Paulo exibe a primeira edição do Salão Paulista de Arte Naïf,
realizado pela Totem, Barthô Naïf e Cia Arte Cultura, com aproximadamente 190 obras de artistas de 39 cidades do Estado de
São Paulo. Entre os trabalhos podem ser admiradas obras criadas em suportes diversos, tais como pinturas, colagens, desenhos, aquarelas, gravuras, esculturas, entalhes, bordados,
costuras e modelagens. Esta primeira edição estabelece um diálogo conceitual e material com as obras do acervo do Museu de
Arte Sacra de São Paulo, apresentando - além da Via Sacra do
Silva - 28 esculturas em Nó de Pinho do Vale do Paraíba (séc.
XIX), esculpidas, pelos africanos e descendentes e 10 “Paulistinhas”, de Dito Pituba (séc. XIX), que pavimentam o surgimento
de uma arte naïf paulista. Prêmios“• Premio Aquisição: Jair Lemos (Mirassol, SP) - “Tributo a Carolina de Jesus”; Célia Santiago (Embu das Artes, SP), - “A Folia vai passando com prazer e
alegria”; e Jose´ Carlos Monteiro (São Luiz do Paraitinga, SP) “Procissão de Corpus Christi”.“•
Premio Exposição: Waldecy
de Deus (Carapicui´ba, SP) e Alice Masiero (Morungaba, SP),
(premiadas com mostras individuais a serem realizadas em São
Paulo, SP, e Socorro, SP, pelo conjunto da obra)
Exposição: “Salão Paulista de Arte Naïf”“De 26 de junho à
29 de agosto de 2021“Museu de Arte Sacra de São Paulo ||
MAS/SP“Avenida Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo (ao lado da
estação Tiradentes do Metrô) - Tel.: 11 3326-5393 – De 3afeira
a domingo, das 11 às 17h“Ingresso: R$ 6,00 (Inteira) | R$ 3,00
(meia entrada nacional)“Versão digital do Salão Paulista de Arte
Naïf - www.spartenaif.com.br
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RADIO ACAO BRASIL.COM
SAIBA QUE GOSTAR DE MIM
É POUCO E ME AMAR NUNCA É DEMAIS

Calixto dos Reis, diretor da Rádío Ação Brasil
recebeu eu seu Programa Dr. Advogado Cristiano Teixeira, o cantor
Nino Pastore e Percurcionista Fabiano

RADIO ACAO BRASIL.COM
A MELHOR SINTONIA DE RÁDIO WEB
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