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O preço médio cobrado
pelo litro da gasolina
comum caiu em todos

os Estados do Brasil, pela se-
gunda semana seguida. Os da-
dos aparecem no levantamento
periódico da Agência Nacional
do Petróleo (ANP). A queda teve
início na semana do período
entre 26 de junho e 2 julho. Foi
a primeira depois que Jair Bol-
sonaro, presidente da Repúbli-
ca, sancionou a lei que limita a
cobrança do ICMS sobre o com-
bustível. Além disso, na sema-
na anterior (19 a 25 de junho), a
média de preço da gasolina ha-
via subido em quase todos os
Estados do Brasil. Assim, a úni-
ca exceção foi a Bahia — que
não teve reajuste.

 Nas primeira semana de que-
da, o Distrito Federal teve a mai-

Graças aos esforços de Bolsonaro o preço da
gasolina cai em todos os Estados do Brasil

De biquini,
Bella Campos,

a Muda de
Pantanal,atrai
os olhares em

dia na praia
Magérrima, Bella

Campos é
fotografada só de
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or redução: 5,5%. Na seguinte, a
liderança ficou com Goiás: 14,4%.
No ranking da melhora, São Pau-
lo, o maior Estado do país, ficou
na oitava posição na primeira se-
mana (-3,9%) e no décimo lugar na
segunda (9%).  No último levanta-
mento, o preço médio da gasolina
comum na Bahia fechou em R$
7,34 o litro. É o maior praticado no
Brasil. O menor aparece no Ama-
pá: R$ 5,34. Cada uma das pesqui-
sas da ANP consultou os valores
praticados na bomba em cerca 5,5
mil postos espalhados por todo o
país.
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Conciliação, dever de todos!

Calixto  dos Reis

Relativo a ato de harmonizar, congraçamento, harmonia entre pessoas divergentes,
pacificação, acordo etc. O ser humano atual, desconhece este substantivo, muitos não
colaboram e reclamam. Deveriam colaborar para que todos vivêssemos melhor! As
reclamações pululam sobre a falta de banheiros públicos. Eles existiram e foram
desativados pela falta de conciliação entre usuários que danificavam um órgão de
utilidade pública, servindo a ele e demais cidadãos. Há reclamações sobre estado de
conservação no interior de um veículo coletivo, poltronas rasgadas, vidraças emperradas
etc. Se todos colaborassem, o estado de um veículo coletivo estaria através do tempo
de uso, em boas condições. A coleta de lixo domiciliar acontece em dias alternados: às
vezes o morador se esquece da obrigação, o veículo coletor passa, o lixo não é coleta-
do; é ‘esparramado’ sobre a rua. Culpa de quem? Do ser humano que não colabora,
não faz  sua parte! E assim vivemos: alguns reclamam de algo, às vezes com razão,
mas em sã consciência a parte da culpa cabe a ele que não faz sua parte!

Vamos colaborar para que concilie, ajude a manter a cidade limpa, os veículos de
transporte coletivo,  colaborando para que Metrô, trem, ônibus sejam obsequiados com
a nossa colaboração e solidariedade! É dever de todos, para que vivam bem. Portanto,se
cada cidadão fizer sua parte, não faz mais que sua obrigação!
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Repensando a Prática pedagógica nos CFC´s
A Didática é uma disci-

plina que se caracterizou,
durante muito tempo,
como instrumental e
pretensamente neutra. De-
vemos repensar a Didática
levando em conta as ne-
cessidades encontradas
no interior do CFC, à luz
dos problemas internos e
externos, apoiados em
uma teoria social crítica da
sociedade. A Didática tem
um papel muito importan-
te como conscientizadora
do papel político do ato de
ensinar. Deve desmistificar
a neutralidade da educa-
ção. Dessa maneira, a Di-
dática estará ocupando
seu espaço, na medida em
que discutir a relação CFC
e sociedade, teoria e prá-
tica, e mostrar a íntima re-
lação entre política e edu-
cação, sem perder de vis-
ta a prática do aluno. Par-
tindo dessa proposta, é
preciso que a Didática dê

condições ao futuro instrutor de pensar, decidir e agir em sua prática pedagógica. Urge que ele saiba dispor de questões
levantadas da prática social de seus alunos. É imprescindível que a seleção dos conteúdos a serem transmitidos pelo professor
venha a atender os interesses da maioria da população. Quando se parte em busca de uma nova relação conteúdo/forma para
a Didática, tendo como objetivo atender as reais necessidades do cotidiano da sala de aula, é necessário que se leve em conta
a indispensável relação teoria – prática. A dicotomia entre teoria e prática é uma necessidade colocada pelas relações sociais
do Capitalismo. É nossa preocupação dentro da sala de aula, como instrutor, a construção de um conteúdo de Didática que
venha atender às necessidades da prática pedagógica do futuro instrutor.

A Prática esta que seja iluminada não apenas pela teoria, mas que leve em consideração as necessidades reais encontra-
das no seu cotidiano. A partir disso, deve ser capaz de organizar conteúdos e formas de trabalho que venham contribuir para a
formação de um homem em nosso caso, um cidadão frente ao volante ou pedestre consciente do seu papel social, que tenha
uma formação crítica dos problemas e necessidades de sua comunidade. Cabe ao instrutor a instrumentalização do seu fazer
pedagógico já que as constantes transformações sociais nos colocam a necessidade de estarmos em íntimo contato com as
inovações da área, articulando os desafios do cotidiano de um CFC com coragem, determinação e compromisso.

A exemplo os avanços tecnológicos, como a biometria e a Filmagem realizada no exame de Prática de direção veicular já
presente em muitos Detrans.
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 Radio Revista em Ação
está sempre ligada em você

24 horas e conectada com o mundo
venha você também fazer
 parte  da nossa família!
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radiospnoticias.com

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

você também fazer parte da
nossa família spnoticias.com
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O WhatsApp é o aplicativo de mensagem
mais popular do Brasil, estando instalado em
99% dos smartphones. A fama da rede social
atrai a atenção e o interesse de criminosos,
fator que já soma 43% do total de usuários
que relatam já ter sido vítimas de tentativa de
estelionato, como mostra a pesquisa da Mobile
Time e Opinion Box.   O golpe geralmente
consiste no pedido de dinheiro pelo bandido,
que usa a foto de outra pessoa e tem acesso
a sua agenda de contatos. Medidas de
seguranças simples, como a confirmação da
identidade, quando colocadas em prática no
dia a dia, podem ajudar a população a se
prevenir.     O levantamento mostra que a
incidência de golpes é maior entre pessoas
das classes A e B, correspondendo a 47%
das ocorrências contra 42% das classes C, D
e E. Além disso, os índices alcançam mais
homens, com 47%, do que mulheres, com
40%. Os usuários brasileiros mantêm uma
fidelidade de 94% de acesso ao aplicativo, o
usando todo dia ou quase todo dia. (Metro1)

WhatsApp: 43% dos usuários no país afirmam
ter sido vítimas de tentativa de golpe

TECNOLOGIA

BRASIL

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divul-
gou um link onde os consumidores podem fazer denúncias
na internet sobre o descumprimento do Decreto que obriga

os postos de combustível a divulgar os valores cobrados por
litro no dia 22 de junho.  O formulário, disponível no link

denuncia combustível, permite aos consumidores informar o
nome do posto, a localização e se o estabelecimento

informa em local visível o preço dos combustíveis cobrado
no dia 22 de junho e o preço atual. Também será possível

enviar uma foto do posto.  Editado no dia 6 de julho, o
decreto determina que os postos devem disponibilizar aos

consumidores informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e legíveis sobre os preços dos combustíveis

automotivos praticados no estabelecimento em 22 de junho
de 2022, de modo que os consumidores possam compará-
los com os preços no momento da compra.   A determina-

ção vale até 31 de dezembro de 2022.
 Segundo o ministério, a intenção é saber se o valor cobra-

do na revenda aos postos segue a redução do imposto para
que o preço final seja repassado ao consumidor.

Ministério divulga canal para consumidor
denunciar posto de combustível
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ELEIÇÕES 2022

Site do MP e aplicativo do TSE facilitam
denúncias de irregularidades nas eleições 2022

conjunto de órgãos do
Governo Federal para

que sofrem com a seca

aO cidadão que desejar registrar denúncias
no período de campanha eleitoral conta este ano
com ferramentas que facilitam o registro dos
ilícitos. O Ministério Público estadual disponi-
biliza um site – Atendimento ao Cidadão, onde
a população pode registrar qualquer ilegalidade
nas propagandas ou abusos de poder por parte
dos candidatos.

Basta que o cidadão selecione o assunto
eleitoral e solicite que as informações sejam
encaminhadas ao e-mail nuel@mpba.mp.br. A
população também pode utilizar o aplicativo
móvel ‘Pardal’ do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

Nas eleições gerais, cabe aos promotores
de Justiça atuarem na fiscalização de propa-
gandas e de pesquisas eleitorais irregulares.
Neste ano também prestarão auxílio na análise

O que pode e o que não pode até o
início da campanha eleitoral

Até o início oficial da campanha para a eleição de 2022, em 16 de
agosto, os pré-candidatos aos cinco cargos em disputa neste ano
(deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente)
precisam seguir uma série de regras para não infringirem a lei eleitoral.
São liberadas para os políticos entrevistas presenciais e online, viagens
pelos Estados e pelo País, expor ideias e projetos políticos. Tudo deve
ocorrer desde que estes políticos sigam a Lei 9.504, de 1997.

 O principal ponto envolve como a pessoa deve se apresentar nesses
eventos. Ela deve se identificar como pré-candidato ou pré-candidata
e não como candidato ou candidata. Também não pode pedir voto ao
eleitor e não deve ofender outros pré-candidatos.

 Os tribunais têm considerado crime eleitoral ações como veicular
o número do partido em conjunto com o nome do candidato, usar
termos de cargos eletivos como forma de autopromoção.

 Já existem casos de políticos condenador por propaganda
antecipada em 2022. Em Pernambuco, o pré-candidato ao governo
Anderson Ferreira (PL) foi enquadrado na lei eleitoral por colocar cem
outdoors pelo estado com uma propaganda de filiação da legenda,
que tem o presidente Jair Bolsonaro como um de seus integrantes.

 A defesa de Ferreira argumentou tratar-se de uma campanha para

inicial e distribuição de demandas enviadas via Pardal. As eleições serão rea-
lizadas em outubro para presidente da República, governador, senador, depu-
tado federal e deputado estadual ou distrital. (Metro1)

“angariar novos filiados ao partido”.
 Também em Pernambuco, o deputado estadual

Eriberto Medeiros (PSB) foi punido pelo mesmo motivo:
propaganda antecipada com uso de 30 outdoors na região
metropolitana do Recife. Segundo o tribunal eleitoral
pernambucano, a foto dele com a frase “vamos juntos
construir o futuro 2022? configurava pedido de voto e
infringia a lei. Pré-candidato a deputado federal, Medeiros
terá de pagar R$ 15 mil à Justiça.  Outdoors tem sido os
principais gatilhos para punir políticos em 2022. No Rio
Grande do Norte, o deputado estadual Ubaldo Fernandes
da Silva (PSDB), colocou em 10 estruturas material com
a frase ” o deputado estadual que mais trabalha pelo
RN”, o que foi considerado excesso pelo TRE local.
Fernandes foi multado em R$ 5 mil.  Registro das
candidaturas -  Dentro do calendário eleitoral, as
convenções partidárias acontecem entre entre 20 de julho
e 5 de agosto. São encontros para os partidos escolherem
seus candidatos aos cargos eletivos e podem ocorrer
presencialmente ou de forma online.

 Em seguida à escolha, os candidatos solicitam o
registro oficial de suas candidaturas ao TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) até 15 de agosto, data limite para o
pedido. Daí por diante começa a campanha eleitoral para
valer.

 Da segunda quinzena de agosto até 48 horas antes
da eleição está liberado fazer comícios, distribuir material
gráfico, propagandas pela internet e caminhada com
apoiadores sem que seja quebrada a lei eleitoral.

 O 1º turno do pleito deste ano será realizado em 2 de
outubro. Assim, a partir do dia 30 de setembro até 24
horas depois da eleição, fica impedida qualquer
propaganda. Caso necessário, o 2º turno ocorrerá no dia
30.
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No Egipto, as bibliotecas
eram chamadas

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

a mais perigosa das
enfermidades e a origem

de todas as outras.

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

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

11411



Revista Ação Brasil / Julho de 2022

12

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

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

Venha conhecer o NAB Brasilândia e
participar desta alegria!

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

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

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

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

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

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

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

endereço abaixo.

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

6ª. feira - Consulte-nos sobre horário especial durante a Pandemia
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Onda de demissões gera preocupação em veteranos da Globo
COTIDIANO Calixto  dos Reis

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

O grande aperto financeiro continua batendo na porta da TV Globo. Desde 2019, conforme tem registrado o Conexão Política,
diversos nomes estão sendo desligados da emissora.  No entanto, o ano de 2022 tem sido surpreendente, visto que o setor do
jornalismo é o alvo da vez.  Até aqui, muitos nomes já foram cortados pela emissora, especialmente os profissionais que registravam
altos salários. O alerta negativo, no entanto, parece que está longe de chegar ao fim.  Nos últimos dias, André Marques e Ana
Furtado foram os nomes da vez. A realidade atual da Globo está preocupando os veteranos que atuam no setor de comunicação,
especialmente os que trabalham em São Paulo. Repórteres com 20 anos ou mais de empresa já demonstram inquietação e temem
entrar na implementação do ‘pente fino’.  Além disso, há relatos de que esses profissionais também estariam notando uma perda
de frequência nos trabalhos — gerando uma insegurança ainda maior entre eles.

A Globo, vale destacar, ainda não finalizou o corte de gastos. A previsão é que uma nova onda de demissões continuem
ocorrendo neste segundo semestre do ano.
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Marcia Martins

Praça Antonio Buonerba
inaugurada em alto estilo!

Na manhã do dia 25/06/22, por solicitação de Amé-
rico Calandriello Júnior aos nobres Vereadores Toni-
nho Paiva e Isac Félix e ao Ex Ministro Antonio Carlos
Rodrigues, tivemos um acontecimento muito especi-
al: A inauguração da Praça Antonio Buonerba!

Estiveram presentes Familiares, Autoridades, Ami-
gos e Palmeirenses Ilustres.  Homenagem merecida
feita ao amigo de todas as horas, o TONICO, inventor
do Polpettone, dono da Cantina Jardim de Napoli e
Palmeirense inconteste!!!

Encontro na Distrital Nordeste

 Na reinauguração das novas instalações da Distrital Nordes-
te pudemos registrar o encontro de amigos da ACSP neste
evento marcante da entidade que comemorava 30 anos de
bons serviços a região norte desta capital. Foi uma festa de
alegria proporcionada pelo seu superintendente William Oliva
da Silva aos ilustres convidados. Também orgulhamos por ter
como Presidente da ACSP o dinâmico e inovador Alfredo
Cotait Neto. Na foto Douglas Formaglio e Francisco Antônio
Parisi, vice-presidente da ACSP,  Nicolau Helito Filho, Conse-
lheiro da Distrital Lapa e Brás Pereira, editor do Jornal São
Paulo de Fato.

Sessão Solene marca 53 anos
da CASA ILHA DA MADEIRA

Ocorreu no dia 3 de julho
na Casa Ilha da Madeira em
alto estilo, a solenidade em ho-
menagem ao aniversário da
Comunidade Madeirense em
São Paulo. O evento foi presi-
dida pela nobre vereadora San-
dra Santana que proporcionou
aos presentes momentos de
muita emoção!

O primeiro, ao ouvir os hi-
nos da Ilha da Madeira, de
Portugal e do Brasil e ver no
rosto de cada um o amor à
estes países tão acolhedo-
res.  O segundo, a entrega da
Salva de Prata, ao Presiden-
te da entidade José Manuel
Bettencourt a maior honraria
concedida pela Câmara dos
Vereadores à instituições, or-
ganizações sociais, funda-
ções ou entidades, como for-
ma de destacar os serviços
prestados para a cidade.

 A vereadora Sandra San-
tana foi a portadora da entre-
ga desta honraria proposta à
Casa da Ilha da Madeira pelo
ex -vereador - Jonas Camisa
Nova - (in memórian), que fa-
leceu antes de contemplar a
comunidade madeirense. Seu

filho, Jonas esteve conosco
neste momento emocionado.
E a emoção seguiu durante
as homenagens às mulheres
e homens que possuem pa-
pel fundamental na preserva-
ção da cultura lusitana.  Foi
uma tarde de alegria, com
apresentações de Grupos Fol-
cloricos, Músicas Sertanejas
e Pagodes e de muitas  re-
cordações, histórias, com a
presença de famílias, repre-
sentantes da comunidade
madeirense, empresários e
autoridades, e claro; muito
bacalhau, vinho e doces típi-
cos portugueses
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Inauguração das novas instalações da
Distrital Nordeste da ACSP

No ano de celebração do trigé-
simo aniversário, a Distrital Nor-
deste recebeu na terça-feira (28)
representantes da sociedade civil,
conselheiros, associados e mem-
bros da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) para o evento
de reinauguração das suas novas
instalações. Seguindo o mesmo
layout dado às Distritais que já pas-
saram por um retrofit, o local está
jovial, acessível e pronto para re-
ceber os empreendedores da Vila
Maria, Vila Guilherme, Parque Edu
Chaves, Vila Sabrina, Jaçanã e
Jardim Brasil, o que signif ica
capilaridade em diversas ruas do
comércio na região. A Distrital Nor-
deste da ACSP é a quinta a ser
reinaugurada. Outras dez serão
reinauguradas com novas instala-
ções até o final deste ano.

Informações e contato:
11 3180-3467/ 11 3180-3468 |

Cel: 11 97764-0028 -  Av.
Guilherme Cotching, 1.070

- Vila Maria"

William Oliva da Silva, Superintendente da Distrital
Nordeste e Roberto Mateus Ordine,  Vice-presidente

da Associação Comercial de São Paulo - ACSP

Distrital Nordeste
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* PERICIAS  E LAUDOS  TECNICOS
* AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
* LEGALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
* OBRAS FINANCIADAS
* APENAS CONSTRUÇÕES
* TERRENO + CONSTRUÇÃO
* GESTÃO DE PROJETO
* GESTÃO DE OBRA SERVIÇO
* INDIVIDUALIZADO
* LIMPEZA
* IMPERMEABILIZAÇÃO

* RESTAURAÇÃO DE FAIXADAS
* PROJETOS
* LAYOUTS
* MAQUETES
* DESING DE INFERIORES
* DECORAÇÃO
* PERSONAL ORGANIZER
* LAYOUTS
* MAQUETES
* DESING DE INFERIORES
* DECORAÇÃO
* PERSONAL ORGANIZER

(11) 97954-6338 Luiz Carlos Cortez

Construções e Reformas
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POESIA EM FOCO
Perfumada estação

Dina
Paraguassú

Enfermeira,
especialista

em Saúde  Pública e
do Trabalhador

Poetisa e Compositora.

A poetisa Dina Paraguassú participa do debate
“De frente com escritor”, do Sesc Floriano, para

apresentar seu primeiro livro solo: “Saudades da
Infância”.“A obra é um livro de poemas que versa

sobre lembranças da infância, emoções, amores e
afetos construídos nas relações que a autora
estabeleceu ao longo da vida.“Data: 21/07 –

19h“Local: Biblioteca do Sesc
Floriano“Classificação livre | Entrada gratuita

Adrião Neto teve a grata satisfa-
ção de receber, em sua residen-
cia, a visita do ilustre amigo INÁ-
CIO MARINHEIRO DE OLIVEI-
RA, escritor (autor de várias
obras),fotógrafo amador e Audi-
tor-Fiscal aposentado da Recei-
ta Federal do Brasil. Na ocasião,
agraciou com dois exemplares do
seu livro DIÁRIO DE BORDO DO
MARINHEIRO, editado recente-
mente. A obra narra sua trajetó-
ria viroriosa desde a infância po-
bre, no sertão da Paraíba, ao
mereciso sucesso alcançado
com muito esforço e sacrifício.
Agradeço ao amigo pela amiza-
de e pela gentileza de ter me es-

colhido para prefaciar esta obra e as outras, que também tive
o prazer de ser o prefaciador.

VISITA ILUSTRE

De frente com escritor”,
do Sesc Floriano

A primavera que enche de cores perfumes
e beleza Trazendo alegria, afastando a
tristeza   Perfumando o ar das montanhas
e enfeitando os jardins
 E os vasos recheados de rosas e jasmins

 Se não fossem as flores colorindo e perfumando a estação
 Se a vida fosse só de flores, não houvesse tristeza e solidão
 Eu pediria para o universo que para sempre durassem as flores
 E escolheria a minha “Flor do Amor” para perfumar meu coração -
Dina Paraguassú Floriano - Piauí - Brasil
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Crônica

A vida...

Foi em um desses dias frios de in
verno americano que a polícia de
Nova York encontrou, debaixo de

uma velha ponte abandonada, o corpo
gélido e já sem vida de uma jovem se-
nhora, vítima de uma onda de nevasca
que estava passando pelo país.

          Há alguns anos um fato des-
sa natureza, não pela nevasca, obvia-
mente, mas pela singular semelhança
dos fatos, também deixou o coração bon-
doso e caridoso de Irmã Dulce, fundado-
ra de famosos movimentos sociais e ca-
ritativos, sangrando de dor, em Salvador,
na Bahia.           Ao se ler, naturalmente,
a notícia se parece com milhares com
as quais somos bombardeados diaria-
mente pela mídia e nas quais não da-
mos nenhuma importância nessa mise-
rável estrutura social de troca de valores
da nossa sociedade atual. Mas pelos do-
cumentos que a desafortunada trazia
consigo, os investigadores policiais des-
cobriram que se tratava dos restos mor-
tais de Constancy Kenedy Onásis, fa-
mosíssima atriz e cantora norte ameri-
cana, que em tempos idos fora uma ex-
poente de raríssima beleza e simpatia,
admirada e cortejada por todas as rodas
finas da mais alta sociedade americana
e mundial.

 Filha única de pais milionários, pai
ator (Frank Onásis) e mãe cantora (Nan-
cy Kenedy), Constancy se destacou pela
inteligência, capacidade e desenvoltura
com que encarava seus papéis e perso-
nagens em filmes, que logo se tornavam
campeões de bilheterias, tais como: “No
brilho das estrelas”, “

Ao por do sol”, “Um amor para Cons-
tancy” e imortalizada no filme “Muito
além do horizonte”, entre outros. Na
música se consolidou como a intérprete
mais perfeita do sentimento de amor dos
norte americanos.

Por vezes teve que fazer duas ou três
sessões de apresentações no Carnegie
Hall, em Nova York devido a lotação da
casa de consertos mais famosa da ci-

dade desde 1891. Cantava sucessos
como: “My love for Lucy”, “Time to love”,
“From the bottom of my heart”, “Won-
derful love” e muitas outras que marca-
vam a vida das pessoas e as faziam
ama-la mais ainda. Era só o que se ou-
via pela cidade: “Constancy, Constancy,
Constancy!”, Constancy, you're wonder-
ful, we love you!

          Um triste relato de uma vida
que nos faz refletir em como são efê-
meras e transitórias as glórias e bele-
zas deste mundo. Com a morte dos
pais, herdou sozinha uma fortuna avali-
ada em milhões de dólares, mansões,
carros e aviões. Casou-se várias vezes,
mas nunca foi feliz em seus relaciona-
mentos amorosos, foi abandonada por
todos e pelos filhos (John e Marie) por
ter se envolvido com álcool e drogas pe-
sadas.

Fora abandonada também pelos que
se diziam amigos, enquanto ainda pos-
suía bens e fama. Depois, caiu na vida.
Vendeu tudo o que possuía para man-
ter o vício da bebida alcoólica, cocaína
e heroína.

 Passou a viver e conviver com a es-
cória nova iorquina e passar as noites,
de um tremendo inverno, ao relento, em-
baixo de uma velha ponte em desuso
na famosa cidade de New York, a mes-
ma que a louvava e a aplaudia de pé
em tempos de fama, riqueza, juventu-
de e de beleza extrema.

 A cena fantasmagórica nos faz pen-
sar profundamente por instantes junto
aos pertences amassados e congela-
dos que a desditosa senhora Constan-
cy carregava dentro de uma velha mala
Tumi, a mala das celebridades ameri-
canas. Ali estavam prêmios musicais
como:

Grammy, American Music Awards,
Globo de ouro e outros.

E para a surpresa de todos, esta-
vam também troféus de melhor atriz da

Academia de astros de Hollywood, o Os-
car dos melhores atores e atrizes do
mundo, no qual fora indicada por cinco
vezes e venceu tres. Tesouros que na-
quele desgraçado e triste momento nada
mais valiam.

  Aquele vultoso cadáver envolve uma
eloquência que emudece. Porque é ine-
vitável não perceber e avaliar o contras-
te da cena. Os lindíssimos trajes que a
acompanharam pela vida, agora se
transformaram em meros trapos.

A obcecada admiração daquele ros-
to formoso e dos olhos verdes lindíssi-
mos, que deixavam milhares de pesso-
as boquiabertas de admiração e até de-
sejos, transformaram-se agora em face
cadavérica e órbitas aprofundadas.

 A mente de um ser humano cristão
se dobra meditativa diante deste transe
do homem, levada por uma sociedade
sem alma e entregue a uma corja de ele-
mentos desumanos, malandros, vaga-
bundos, traidores dos padrões morais, ir-
racionais, corruptos e assassinos covar-
des das famílias, dos bens mais valiosos
que podemos ter: O amor e a honra.

          Nosso mundo contemporâneo
que sabe apenas admirar a beleza físi-
ca e exterior. A televisão, as revistas,
jornais, internet, dedicam páginas e mais
páginas em uma louca louvação sem
escrúpulos, sem medir consequências,
sem dó e nem piedade dos menos afor-
tunados de um padrão de beleza impos-
to por um grupo que se acha no direito
de tirar a felicidade da pessoa humana e
sua dignidade, infernal louvação sem fim.

          Diabólica tendência de hoje,
a de se menosprezar a verdadeira bele-
za natural da alma e divorciar das mãos
de Deus, o criador, a verdadeiríssima be-
leza, aquela que vem de dentro, do mais
profundo da alma de todo ser humano,
criado à imagem e semelhança de Deus.

Dr. Camilo Martins
Presidente da Academia Mundial de

Letras da Humanidade
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BELEZA

A atriz Bella Campos (24), que
interpreta a Muda no remake da
novela Pantanal, da Globo,
esbanjou sua boa forma ao
curtir o domingo ensolarado em
uma praia no Rio de Janeiro.
Ela foi fotografada ao curtir o dia
de folga das gravações ao ar
livre.  A estrela se refrescou no
mar e mostrou seu corpo
sarado ao surgir apenas de
biquíni fininho. Em participação
no programa Altas Horas, da
Globo, Bella Campos contou
como é o carinho do público
com o sucesso da novela
Pantanal. “É muito gostoso
receber o carinho do público,
estou muito feliz. Eu sou um
pouco envergonhada ainda, não
sei muito bem lidar com isso,
mas eu adoro. As pessoas
estão me reconhecendo
bastante na rua, eu não achava
que seria tanto assim”, disse
ela, que ainda revelou o que os
fãs mais dizem quando a
encontram: “Não fala nada,
Muda”. Fonte: CARAS Digital

Magérrima, Bella
Campos é fotografada só
de biquíni mínimo em dia
de sol no Rio de Janeiro

Bella Campos, que faz a Muda no remake da novela Pantanal - Foto: Globo / João Miguel Junior; Fabricio Pioyani / AgNews

De biquíni, Bella Campos, a Muda de
Pantanal, atrai os olhares em dia na praia
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Todos os sábados das 9h ás 10h
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Elyana Martins e Calixto dos Reis
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Uso de cigarro eletrônico dobra a chance
do homem ter disfunção erétil

Os cigarros eletrônicos estão presentes em todos os lugares. O famoso “vaper” virou uma epidemia que caiu no
gosto da população. Para os homens, o uso diário do aparelho que funciona como um “tabaco aquecido” vem
acompanhado de grandes riscos para a saúde sexual: as chances de desenvolver disfunção erétil aumentam em
mais de duas vezes, é o que mostra estudo da revista médica American Journal of Preventive Medicine, que comparou
homens fumantes e não fumantes acima de 20 anos. Já no caso dos homens acima de 65 anos, as chances de
disfunção aumentam ainda mais: são 2,4 vezes maiores.

Dos jovens aos adultos, o dispositivo eletrônico é uma bomba que afeta vários órgãos do corpo humano, sobretudo
o coração, pulmão, a boca e até o sistema reprodutor. Segundo o médico urologista Dr. Carlos Vaz, apesar de ser
vendido como um produto “inofensivo”, o cigarro eletrônico é carregado de nicotina, composto que atua diretamente
na inflamação do organismo “A nicotina danifica os vasos sanguíneos e prejudica a circulação, que é fundamental
para o funcionamento do aparelho reprodutor masculino. Sem uma boa vascularização do órgão, não há ereção e
está instaurada a disfunção”, explica.

Ainda de acordo com o médico, não é raro receber pacientes adultos saudáveis no consultório, principalmente
aqueles que possuem hábitos ruins mesmo com a “pouca” idade. “O que acontece é que a maioria dos casos
tratados nessa faixa etária, dos 20 aos 50 anos, são motivados por esses hábitos adquiridos durante a vida, causando
danos cumulativos. Nesse caso, a prevenção é o melhor caminho para quem ainda tem tempo de mudar”.

Dr. Carlos diz ainda que, os danos à saúde começam a ser percebidos a curto e longo prazo, portanto, os próximos
anos dirão como de fato o cigarro compromete a saúde e qualidade de vida de seus usuários. No entanto, quando o
homem já se encontra diagnosticado é necessário parar imediatamente o uso dos dispositivos eletrônicos e começar
um tratamento de acordo com o grau de disfunção – se mais leve ou mais severa. O tratamento pode variar: “o mais
comum é tratarmos com medicação, mas em alguns casos talvez seja necessário apelar para intervenções mais
severas, como a injeção de medicamentos no local e até mesmo uma cirurgia”, completa.  (Notícias ao Minuto)

Saúde



2023

Revista Ação Brasil / Julho de 2022

125 anos: Floriano é homenageada em sessão
solene realizada na  Câmara Municipal

No 8 de julho, dia exato em que Floriano completa 125 anos, a cidade
foi homenageada na Câmara Municipal de Vereadores, em uma
sessão solene que reconheceu como florianenses por naturalização,
pessoas ilustres que contribuem ou contribuíram para o
engrandecimento da cidade.
 O reconhecimento foi feito por meio da concessão de títulos de
cidadania a vinte e duas personalidades. São empresários,
profissionais liberais, professores, gestores públicos, autoridades
políticas federal e estadual, juiz, médicos, funcionários públicos,
delegado, que, por meio de suas atividades profissionais e talento,
tanto contribuem para desenvolver as potencialidades de Floriano.
Da mesa de honra, o presidente da casa, vereador Joab Curvina,
conduziu a sessão, ao lado do prefeito Antônio Reis, deputada federal
Margarete Coelho, deputados estaduais Gustavo Neiva e Júlio
Arcoverde e a comandante interina do 3º BPM, major Leucijane
Oliveira.  Um bom público se fez presente para acompanhar a entrega
dos títulos de cidadania. Convidado a falar após os discursos dos
homenageados e vereadores, o prefeito Antônio Reis parabenizou
aos novos florianenses, agradecendo a contribuição de cada um para
com a cidade de Floriano. O prefeito falou sobre a semana intensa de
atividades comemorativas pelo aniversário da cidade que somou 50
obras, ações e eventos realizados. “Esperamos que ano que vem,
possamos igualar ou realizar ainda mais atividades para comemorar
os 126 anos de nossa querida Princesa do Sul”, concluiu.

Personalidades que receberam o título de cidadania florianense:

Bruno Rafael de Carvalho Ursulino – advogado e delegado;
Carlos Antônio Teles Correia – contador e gerente da Subestação
Boa Esperança-CHESF
Claudilene Magalhães Novaes -
Cleide Maria Rodrigues Clímaco Costa e Silva – professora;
Edilson Gomes de Oliveira
Edmilson Pereira de Oliveira – empresário;
Enofre Carvalho da Silva – coordenado SINE;
Francisco José Alves -
Gustavo Sousa de Neiva – deputado estadual;
Hélio de Assis Morais – empresário;
Iracema Ferreira de Almeida Carvalho – professora ;
Isaias Manoel Rodrigues Osório – servidor público ;
João Calisto Mendes de Sousa – empresário;
Luís Reis da Silva – servidor público;
Luiz Heront de Almeida Carvalho – médico e empresário;
Marcus Klinger Madeira de Vasconcelos – juiz de direito;
Margarete de Castro Coelho – deputada federal;
Maria Francinete Damasceno – professora e gestora escolar;
Olavo Veras de Araújo – gerente regional da Cepisa;
Safira Leal Luz – médica e empresária;
Teresa Ferreira Guimarães – professora e gestora escolar;
Timothy Martin Mulholland – psicólogo.

Fonte: https://www.floriano.pi.gov.br/

São os Votos:

Aniversário de Floriano e a Megalink deu de presente a nossa cidade
essa pintura no Cais,precisamente no restaurante Velho Monge.
José Paraguassu  teve a honra de fazer a parte musical.

O poeta, escritor, músico e produtor
cultural José Paraguassú

SÃO VOTOS
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Graduada em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho e  pós-graduando em
Psicopedagogia Clínica e Institucional pela  Universidade Presbiteriana

Mackenzie.  Com uma carreira atuante  há 7 anos na área da educação,  em
escolas privadas de educação  básica, como professora  de Educação Infantil.

Gabriela Paproschi
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Professor João Augusto
9.5247-7510
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Estádios não terão bebida alcoólica
durante a Copa do Mundo

COPA DO MUNDO

A Copa do Mundo de 2022 será a primeira com consumo de
álcool proibido nos estádios durante as partidas, apontou uma
pessoa que tem tido acesso às informações sobre a organização
do torneio. De acordo com a fonte consultada pela Reuters, a venda
de bebidas alcóolicas só será permitida apenas antes e depois de
alguns jogos, em locais específicos.  Um dos locais em que deve
ser permitida a ingestão de bebida alcoólica é a Fifa Fan Zone, em
Doha, mas ainda assim em horários restritos.  O consumo de
bebida alcoólica em lugares públicos é proibido no Catar. No
entanto, boa parte dos cerca de 1,2 milhões de torcedores que o
país espera receber em novembro estão acostumados a beber
cerveja em eventos esportivos. (ATarde)
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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

Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
 iconix_digital@hotmail.com  |  Tel: (11)3976-9677
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Vitamina C: 10 coisas que você precisa saber
para incluir o produto no skincare!

3131



Revista Ação Brasil / Julho de 2022

Cantareira Norte Shopping apresenta show cover
gratuito da icônica banda Mamonas Assassinas

Na sexta-feira, 22 de julho, às 19h30, a Praça de Alimentação do Cantareira Norte Shopping será tomado pela irreverência e
alegria da apresentação ao vivo de Mamonas Diet Music, em tributo aos Mamonas Assassinas. O grupo é uma das principais
referências no Brasil entre os covers da memorável banda de pop rock dos anos 90.
 No repertório, estão previstos grandes sucessos que fizeram a história e são cantadas até hoje, como: “Vira-Vira”, “Pelados em
Santos”, “Uma Arlinda Mulher”, “Sábado de Sol”, entre outros clássicos.

Mamonas Assassinas conquistou o público em pouco tempo de carreira, especialmente pela autenticidade e ousadia. Marcou a
infância e a adolescência de muitas famílias na década de 90 e ultrapassou gerações com suas canções.

Durante o mês de férias, quem passa pelo empreendimento encontra diversas atrações de lazer para todas as idades: oficina
gratuita de Fantoche entre os dias 22 e 24 de julho; Zombie Park -espaço com obstáculos divertidos para a criançada-; parque
de diversões Millenium Park; Magic Games com jogos eletrônicos e Cinema Cineflix.

O Cantareira Norte Shopping fica na zona Norte da capital paulista,
 na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba.
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Programa
FERREIRA SANTOS

 Todas quintas-feiras das 19h ás 20h

Apresentação

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

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

: 11 3951-9477 9.7297-3530
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JORNALISTA:  CALIXTO DOS
REIS  - MTB: 0062284/SP 9.5407-8696
WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)
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JORNALISTA:  CALIXTO DOS
REIS  - MTB: 0062284/SP

9.5407-8696
9.7297-3530

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)
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DE SEGUNDA  Á
SEXTA DAS  15H ÁS
1 6 H TERÇA, QUARTA E

QUINTAS  DAS 18H  ÁS 19H
SÁBADOS DAS
13HS ÀS 14HS

Programa Calixto dos Reis
Revista Ação Brasil / Julho de 2022
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WWW.RADIOFMNASPEGADASDEJESUS.COM

Todos os sábados
das 11h as 12h

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

9.7297-3530 - 9.5407-8696

Olá queridos irmãos! É
com muita alegria que

os comunico que nossa
Igreja Missionária nas

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

para todos que adoram
Musica Gospel

e a palavra de nosso
Senhor Jesus Cristo!

Contará
também com muita

atração e
entretenimento.




