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Part. Especial
Elyana Martins

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 - 98340-3102, falar com

Calixtos dos Reis  ou Gabriela Rodrigues

Cremesp denuncia irregularidades em
hospital de campanha do Anhembi

Após recente vistoria técnica, o Cremesp (Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo) apresentou denúncia ao MP-SP (Ministério Público de
São Paulo) para apurar irregularidades no hospital de campanha instalado no
Pavilhão de Exposições do Anhembi. O local é administrado pela organização
social Iabas.Pág. 2

Câmara de SP aprova prorrogação
da Lei da Anistia até 2021

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em votação o projeto de lei
substitutivo que prorroga a validade da Lei de Regularização Imobiliária (17.2020/
2019) até março de 2021. Pág. 8

Coletânea Calixto dos Reis com as melhores músicas popular
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Cremesp denuncia irregularidades em
hospital de campanha do Anhembi

Após recente vistoria técnica, o
Cremesp (Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Paulo) apre-
sentou denúncia ao MP-SP (Ministério
Público de São Paulo) para apurar ir-
regularidades no hospital de campanha
instalado no Pavilhão de Exposições do
Anhembi. O local é administrado pela
organização social Iabas.

Segundo o relatório, o hospital de
campanha apresenta situações que co-
locam em risco a saúde dos pacientes
com Covid-19 e dos profissionais de
saúde. Entre as falhas estão falta de
equipamentos, desrespeito a protoco-
los de atendimento e problemas sanitá-
rios, como higienização e desinfecção.
Segundo o relatório, o hospital de cam-
panha apresenta situações que colocam
em risco a saúde dos pacientes com
Covid-19 e dos profissionais de saúde.
Entre as falhas estão falta de equipa-
mentos, desrespeito a protocolos de
atendimento e problemas sanitários,
como higienização e desinfecção. O
documento revela que o espaço não tem
ventilação adequada e que os espaços
reservados para os profissionais da saú-
de - como vestiários e locais para ali-
mentação e repouso - ficam dentro de
áreas contaminadas.  O Cremesp apon-
ta ainda a falta de EPIs (equipamentos
de proteção individual). Conforme o re-

latado, máscaras do tipo N95 têm sido
usadas por 15 dias. O Conselho diz que
essas não podem ser utilizadas por mais
de uma semana.  O gerente médico da
ala do hospital de campanha do Anhembi
gerenciada pela Iabas, Emerson San-
tos da Silva, nega irregularidades no lo-
cal e se diz surpreso com as denúncias
do Cremesp. Ele relata que a vistoria
do conselho foi feita do dia 20 de maio.

“Recebemos apontamentos dele [fis-
cal] com elogios e situações favoráveis.
É um relatório discrepante com a rea-
lidade”, afirma Silva, que desmente ha-
ver falta de equipamentos e reforça o ri-
gor com procedimentos de sanitários.  A
denúncia do Cremesp não abrange a parte
do hospital de campanha que funciona
no Palácio de Convenções do Anhembi,
que é gerida pela SPDM (Associação

Paulista para o Desenvolvimento da Me-
dicina). Essa ala também foi inspeciona-
da, mas o relatório só deve ser publicado
nos próximos dias. O MP-SP diz que re-
cebeu o documento elaborado pelo Cre-
mesp e que solicitou um posicionamento
à Secretaria Municipal de Saúde, gestão
Bruno Covas (PSDB). Segundo a Pro-
motoria, ainda não houve retorno. Com
informações do jornal Agora.

Falta de EPIs, de
higienização e alto risco
de contágio são pontos

indicados pelo
Conselho; MP-SP irá
apurar a denúncia
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A Iconix Digital é uma empresa que está no mercado  da comunicação
audio visual mais de15 anos. Durante este período, conquistamos a

confiança de muitos clientes . A diversidade de processos facilitam aos
clientes que procuram soluções em um único fornecedor, além da

flexibilidade no prazo de entrega. Produzir etiquetas e impressões com
qualidade e flexibilidade para personalizar e valorizar os produtos de

nossos clientes, respeitando o meio ambiente.   Profissionais, com mais
de 30 anos de experiência no mercado da publicidade.
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Expediente:

SÍNTESE HISTÓRICA

 Advogado, Bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Pós-graduando em Direito
Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. Filósofo e licenciando em filosofia pela Universidade
Cruzeiro do Sul. Membro do Seminário de Filosofia - Olavo de Carvalho e da Jovem Advocacia de São

Paulo. Compositor e intérprete, gravou no final de 2015 o disco Crônicas de Um Mundo Moderno.
Atualmente faz parte do Sindicato dos Compositores e intérpretes do Estado de São Paulo, também é

comentarista político na Trianon AM 740 e  colunista do Jornal SP em notícias.  Contato:
movimentoculturaloficial@gmail.com pierreloganoficial@gmail.com

PANELAS: CENSURA, CAUDILHO E VOTO DE CABRESTO

Johann Goethe (1749 – 1832) foi
quem nos ensinou que “ninguém é mais
escravo do que aquele que se julga li-
vre sem o ser”. Ainda que tenha se
passado algumas centenas de anos,
alguns panelenses não entenderam
isso. É a velha história da gaiola de
ouro: o indivíduo fica sem liberdade de
fazer o que quer ou para se expressar,
mas permite-se estar onde está pelos
benefícios que aquele local lhe propi-

cia. Daí nasce o ter-
mo “gaiola de ouro”.
Por um lado parece
que alguns conterrâ-
neos se esqueceram
que uma prisão con-
fortável continua sen-
do uma prisão, por
outro lado é possível
se perguntar se não
seria o medo da liber-
dade, a responsabili-
dade que ela traz e os
desafios atrelados a
essa liberdade.

Penso que nin-
guém vai discordar
que em Panelas ain-
da sobrevivemos em
meio a censura do
poder público. Não há
liberdade plena de
expressão, especial-
mente quando esta-
mos falando de um
funcionário da prefei-
tura. Um dos mo-
mentos mais emble-
máticos do cercea-
mento da liberdade de
expressão foi naque-
le episódio em que
André Muniz com-
partilha uma posta-
gem de João Campos
(ex-aliado do ex-pre-
feito de Panelas) fa-
lando sobre o auxílio
emergencial, e o ex-
prefeito prolata a se-

guinte frase: “Se for para ficar elogian-
do João Campos apague essa merda,
logo, ligeiro (…)”. Em outro momento
é dito pelo mesmo cidadão: “Vai apa-
gar esse negócio não, André? Vai não,
né? Procure seu caminho, viu seu
caba”.  Dentro do mesmo contexto, ele
ainda chamou o filho de Eduardo Cam-
pos de “imbecil”, como também cha-
mou o Deputado Fernando Rodolfo de
“palhaço”. O primeiro porque o funci-

onário, André Muniz, postou algo que
ele não quis, no segundo caso, simples-
mente porque o Deputado discordou
dele no caso do FUNDEF. É bom lem-
brar que em nenhuma das situações ele
estava como prefeito.

  Episódios como esse foram cons-
tantes durante um certo tempo, hoje são
menos constantes porque o ex-prefei-
to aprende aos poucos que o tempo dos
coronéis está ultrapassado, que ele já
não tem mais a “flexibilidade” que ti-
nha e que os bravos voltaram da guer-
ra para casa, estão na sua terra e não
se permitam domar. Alguns bons pa-
nelenses acordaram, percebem que nos-
so município perdeu os trilhos do pro-
gresso e agora lutam pela retomada do
caminho do desenvolvimento.

 Claro, que restaria ao desgoverno
uma última tentativa, a imputar aos que
despertam a pecha de “traidor”, “ingra-
to” etc., porém, seria impossível para o
desgoverno continuar com essa falá-
cia, até porque esteve do lado de Paulo
Câmara, João Campos, PSB, e hoje?
Seriam traídores e ingratos ou apenas
teriam mudado de opinião? É o que
conhecemos como falácia do absurdo,
ou falácia da falsa dicotomia. Normal-
mente a falácia está embutida naquela
frase ridícula, mas bastante usada por
coronéis: “Quem não está conosco está
contra nós”.  O cidadão panelense está
muito mal representado. O executivo é
incompetente e o legislativo ineficien-
te. A maioria dos eleitos para a Câma-
ra não sabe fazer um requerimento de-
cente, ou se sabe fazer não sabe co-
brar uma resposta devida. Raramente
um vereador apresenta um projeto e o
resto é assistência, mas não é qualquer
tipo de assistência; é aquela escanda-
losa, barulhenta, geralmente exposta ou
escancaradas em redes sociais. Algu-
mas mais singelas outras que humilham
na mesma medida que ajudam. Preci-
samos mudar o modelo. Creio que ini-
cialmente a principal linha de pensa-
mento é tirar o Coroné, depois lavamos
a rouba suja dentro de casa.

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

 jornalspnoticias@yahoo.com



22 anos, Nascida em São Paulo (capital), Cantora, Missionária, Bacharel em
Teologia, Jornalista e atualmente produtora da Rádio Ação Brasil, Gabriela
Rodrigues tem se dedicado a ajudar a sociedade, levando uma palavra de amor
e fé! Com um programa intitulado Momento Jovem, ela tras o melhor da música
gospel, com bate papo e palavra, sempre com muita alegria e muito amor em seu
coração. Ela soma já 8 cds Gravados e uma carreira de 16 anos, juntamente
com os louvores, ela tem reunido pessoas para adorarem o nome de Jesus.

Paulistano, 33 anos, nascido em são Paulo pastor  e fundador da igreja
apostólica Aliança de sangue . Pastor Thiago Amâncio segue a 12 Anos levando
a palavra de Deus, com trabalho de evangelização e libertação , casado com
Missionária Lais Ferreira Amâncio, e 2 filhos Miguel de 7 anos e  Analy de 3
anos , segue agora também como locutor da rádio ação Brasil , com programa
libertando vidas  todas as Sextas-feiras as 23 horas com louvor ,oração e uma
palavra Abençoada.
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Perola da música sertaneja cantora Lenita Aguia integrante do grupo as Vozes
de Ébano, em nova formação desde 2019. Participante do Coral da OMP-SP
desde 2015. Soma-se ao nosso trabalho algumas participações especiais com
amigos. Fazendo parte da grade da Rádio Ação Brasil. com uma programação
sertaneja Romântica e Modão.

Lenita Aguiar

RÁDIO AÇÃO BRASIL.COM

Gabriela Rodrigues Thiago Amâncio

COMUNICADORES DA
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Globo simulou entrada ao vivo na TV para
negociar com criminoso, diz coluna

Desde que a coluna do Leo Dias
mostrou sobre a invasão de um
homem na TV Globo, no Jardim
Botânico, na Zona Sul do Rio,
muita gente se perguntou como
o criminoso conseguiu entrar no
local.  A coluna conversou com
uma funcionária da emissora
para entender como tudo
aconteceu e, agora, revela com
exclusividade a dinâmica dos
fatos. O homem, que a Globo
afirmou em nota oficial ter
distúrbios mentais, agarrou a
repórter Marina Araújo ainda na
rua, do lado de fora da sede do
jornalismo.  Com uma faca no
pescoço da profissional, o
homem entrou na redação. Em
seguida, os seguranças isolaram
a área e acionaram a Polícia
Militar. (Metropoles)

POLICIAL Calixto dos Reis
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IGREJA EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA

NAS PEGADAS DE JESUS

WWW.ELYANAETIAGO.COM.BR

Nasceu (Dia 10/06) no Estado da Bahia, onde atuava
no segmento gastronômico e foi uma das percussoras do
Futebol Feminino atuando como jogadora titular em
renomados clubes. Empresária, repórter fotográfica e
reconhecida líder comunitária. Casada, Exemplar Mãe e
Avó tem curso de Restauração de Móveis Antigos. Exímia
avaliadora imobiliária, e uma profissional das mais
solicitadas pelas Revistas de porte nacional e Jornais
Regionais das Zonas Leste, Norte e Oeste do município
de São Paulo. São votos da Equipe Jornal São Paulo em
Notícias  FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

PARABÉNS Jó Almeida
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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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Câmara de SP aprova prorrogação
da Lei da Anistia até 2021

A Câmara Municipal de São Paulo
aprovou em votação na tarde desta
quarta-feira (17) o projeto de lei substi-
tutivo que prorroga a validade da Lei
de Regularização Imobiliária (17.2020/
2019) até março de 2021. O pleito foi
definido por unanimidade tanto pelo
Congresso de Comissões quanto pelo
plenário da Casa. A legislação, também
conhecida como Lei da Anistia, entrou
em vigor no dia 1º de janeiro e o prazo
para protocolo dos pedidos era até o
dia 30 de março.

Com a pandemia do novo coronaví-
rus e as dificuldades que foram causa-
das pela crise sanitária, a Prefeitura de
São Paulo publicou um decreto que adi-

ava esse prazo por 90 dias.   "A regula-
rização das edificações em nossa cida-
de sempre foi um sonho de todo o pau-
listano. Hoje, prorrogando o prazo para
março de 2021, não permitimos que a
crise gerada pela pandemia prejudique
milhares de famílias. Todos terão mais
10 meses para regularizar suas constru-
ções", comemorou o vereador Police
Neto (PSD).

Como funciona a lei - A Lei de
Anistia permite o ajuste de construções
irregulares concluídas até a revisão do
último Plano Diretor, em 2014. A expec-
tativa é que mais de 750 mil famílias re-
gularizem suas residências ou estabele-
cimentos comerciais. Propriedades isen-

tas do IPTU em 2014 têm a regulariza-
ção automática. Nesses casos, não é ne-
cessário protocolar o pedido.  Para imó-
veis com até 1.500 metros quadrados,
residenciais ou comerciais, é preciso

apresentar declaração do proprietário,
com documentação assinada por respon-
sável técnico, mas tudo feito de forma
digital. Os demais imóveis seguem os
trâmites normais.

SÃO PAULO Calixto dos Reis
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Descarga de tampa aberta pode
espalhar vírus, mostra estudo

Pesquisa não
conclui sobre chance

de contágio pelo
coronavírus, mas

outras infecções são
transmitidas assim.

Eis um bom motivo para fechar a
tampa do vaso antes de acionar a
descarga: um novo estudo de
modelagem por computador mostra
como um vaso sanitário pode enviar
uma nuvem de pequenas partículas
contendo matéria fecal para o ar – que
pode levar o coronavírus. Médicos
mostraram que o coronavírus pode
viver e se replicar no sistema digestivo,
e evidências do vírus foram
encontradas em dejetos humanos.
Essa é, portanto, uma possível rota de
transmissão.  Agora, uma equipe da
Universidade de Yangzhou, na China,
usou a modelagem por computador
para mostrar como a água liberada na
descarga do vaso sanitário pode se
espalhar no ar por até 1,80 metro de
altura, de acordo com o estudo
publicado na revista Physics of Fluids.
“Pode-se prever que a velocidade será

ainda maior quando um banheiro for
usado com frequência, como no caso
de um banheiro de uma família durante
um horário movimentado ou de um
banheiro público que serve uma área

densamente povoada", alertou Ji-Xiang
Wang, da Universidade de Yangzhou.
Outros estudos também sugeriram que
o norovírus, uma causa comum de
vômito e diarreia, pode se espalhar

através de vasos sanitários.  Em abril,
os pesquisadores sugeriram que os
banheiros podiam ser um local de
disseminação do coronavírus.  *Com
informações da CNN Brasil

CASA CIRÚRGICA VIEIRA
VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL

Aqui você contará com um amplo ambiente, a maior variedade de produtos e uma equipe de atedimento que está
sempre pronta a lhe atender, afinal de contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.

MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS GERAL!
LOCAÇÃO DE CADEIRA DE

RODAS E CAMAS HOSPITALARES
LOJA 1 - Rua Monteiro de Melo, 232 - Lapa - SP - Tels: 3801-4115 / 3675-0929
LOJA 2 - Rua Monteiro de Melo, 184 - Lapa  - SP - Tels: 3864-5540 / 3673-1953
LoJA 3 - AV. Parada Pinto, 569  - V.N.Cachoeirinha - SP - Tels: 3805-0126 / 9.6383-9255
LOJA 4 - AV. Paula Ferreira, 1580 - Vila Bonilha - Pirituba - SP - Tels: 3384-9904 / 3384-9907
LOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - sP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

SAÚDE Calixto dos Reis
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  Elen Andrade

Receita libera consulta ao segundo
lote de restituição do IR 2020

Contribuintes podem consultar se foram
contemplados pelo site ofical ou por

aplicativo do órgão, disponível
gratuitamente

A Receita Federal liberou a consulta
para o segundo lote de restituição do
Imposto de Renda 2020. O valor será
depositado na próxima terça-feira (30).
Os contribuintes podem realizar a
consulta pelo site oficial a partir das 9h
ou por meio do aplicativo da Receita.
bO crédito bancário será feito para
3.306.644 contribuintes, totalizando R$
5,7 bilhões — o maior valor para um
lote de restituição na história.

  Além das prioridades definidas por
lei (idosos, pessoa com deficiência física
e mental, com moléstia grave ou
professores), foram contemplados mais
de um milhão de contribuintes que

entregaram a declaração até o dia 4 de
março deste ano. O cronograma de
pagamentos é definido de acordo com
a data de envio da declaração.   A
restituição ficará disponível no banco
durante um ano. Se o contribuinte não
fizer  o resgate nesse prazo, deverá
fazer um requerimento pedindo o
crédito.

 Veja o cronograma de
pagamentos: 1º lote: 29 de maio - 2º
lote: 30 de junho - 3º lote: 31 de julho  -
4º lote: 31 de agosto   - 5º lote: 30 de
setembro.   Caso o contribuinte tenha
sido contemplado no lote, mas o valor
não foi creditado na data informada, é

possível entrar em contato
pessoalmente em qualquer agência do
Banco do Brasil ou ligar para a Central
de Atendimento pelos telefones 4004-
0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais
localidades) e 0800-729-0088 (telefone

especial exclusivo para deficientes
auditivos).   Devido à pandemia de
coronavírus, a Receita Federal
estendeu o prazo de recebimento das
declarações do Imposto de Renda até
30 de junho deste ano.

www.saojoao.net
(11) 94764-7240

SEU CHURRASCO MERECE MAIS QUALIDADE  CHURRASCO BOM É COM CARVÃO  SÃO JOÃO

 HUGOALEX@SAOJOAO.NET

Ser a melhor distribuição de carvão  e produtos para  churrasco no mercado.
Atender atacadistas, supermercados e distribuidores  com produtos de qualidade  e

preços competitivos.  Tornado-se assim a melhor opção no segmento!

Novo sistema permitirá sacar dinheiro
em lojas e supermercados

O sistema de pagamentos
instantâneos, chamado de Pix, será
gratuito para pessoas físicas e permitirá
saque por meio das lojas da rede
varejista. A informação é do presidente
do Banco Central (BC), Roberto
Campos Neto, na abertura da 9ª
reunião plenária do Fórum Pagamentos
Instantâneos, realizada nesta segunda-
feira (22), de forma virtual. O Pix,
lançado em fevereiro pelo BC, é um
sistema de pagamentos e
transferências instantâneos que
poderão ser feitos pelo usuário de forma
rápida e segura, em qualquer dia do ano,
sem limite de horário, e com o dinheiro
imediatamente disponível ao recebedor.
A previsão é que o novo sistema
comece a funcionar em novembro deste
ano.   “Para inaugurar essa agenda
evolutiva, anuncio hoje para vocês, em
primeira mão, que o Pix permitirá o

logístico e operacional com a
distribuição de numerário”, destacou o
presidente do Banco Central.

Segundo Campos Neto, a sistema
agregará conveniência aos
consumidores e pode gerar negócios
adicionais aos varejistas.  “Gostaria de
aproveitar essa oportunidade e salientar
uma outra questão central ao Pix, que
é o baixo custo na ponta, de forma que
seja um meio de pagamento acessível
e efetivo para quem paga e para quem
recebe. Gostaria de aproveitar essa
oportunidade e salientar uma outra
questão central ao Pix, que é o baixo
custo na ponta, de forma que seja um
meio de pagamento acessível e efetivo
para quem paga e para quem recebe.
Haverá gratuidade para pessoas físicas,
de forma a possibilitar igualdade de
condições a outros meios de
pagamentos”, afirmou. Fonte: R7

serviço de saque por meio da rede
varejista”, disse Campos Neto. Ele
acrescentou que as regras e os
primeiros detalhamentos desse produto
serão apresentados na próxima reunião
do fórum, em agosto.  “O que posso
adiantar é que essa facilidade visa a

trazer mais eficiência, por meio da
reutilização do dinheiro no varejo e do
aproveitamento dessa rede, e fomentar
a competição, ampliando as opções e a
capilaridade das instituições para
ofertarem o saque. Além disso, tem
potencial de reduzir ainda mais o custo

ECONOMIA Calixto dos Reis
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Enel resolva o meu problema já que o prejuízo
causado logo nessa época de pandemia

 Venho através desta solicitar ajuda do Jornal
para que a Enel resolva o meu problema já que o
prejuízo causado logo nessa época de pandemia é
de responsabilidade deles, pago minhas contas cer-
tinho só não tenho culpa de residir no bairro de bai-
xa renda na Brasilândia  onde a Enel  atendem com
descaso até os pedido de consertos de urgência na
rede elétrica para  o bairro feitos através do Tel
0800.7272196.

 Por causa de serviço mal feito da Enel na rede
Elétrica, poste em frente a minha casa na Rua
Laudelino Antônio de Brito altura do nº139,  estou
sem Geladeira, Sem Aparelho de Som e sem TV
porque foi tudo queimado devido a um curto circui-
to junto a duas caixas de fiação junto ao poste que
alimenta algumas residências que ficaram no escu-
ro, o fato ocorreu no dia 28/05 por volta das 14:00h
e só compareceram ao local para fazer reparo meia
boca no dia seguinte 29/05 por volta das 20:00h.

O mesmo defeito na rede começou no dia 18/04
quando vários moradores reclamaram e só conser-
taram quase dois dias depois, solicito a Enel que
providenciem o conserto ou substituição dos meus
aparelhos, estou sem Televisão, estou tendo a mai-
or dificuldade para conseguir resolver devido a essa
pandemia da Covid 19.  Essa não éa primeira vez
que a Enel trata com pouco caso solicitações de
atendimento de emergência solicitado por morado-
res do Jardim dos Francos através do Tel
0800.7272196, quando da problema na rede basta
saber que é do bairro para dar a maior canseira no
envio de equipe, não fornece informações corretas
e completa, ficam monitorando pelas contas ao in-
vés de agilizar o atendimento do defeito na rede
deles que prejudica os consumidores.

A Associação dos Moradores da
Região(AMJFA) deve Protocolar uma denúncia
sobre mal atendimento no Ministério Público e
Procon contra a Enel

BRONCA DO LEITOR Henrique Deloste
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AV. ITABERABA, 2741 - FREGUESIA DO Ó / SÃO PAULO/SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria
Municipal de Educação (SME), lança nesta quarta-
feira (17/06) formulário on-line para pais e
responsáveis que desejam matricular seus filhos em
escolas da Rede Municipal de Ensino. O
cadastramento para intenção de matrícula neste
questionário estará disponível apenas para vagas na
Educação Infantil (creche e pré-escola). O
questionário pode ser acessado neste link. https://
cadastroinfantil.sme.prefeitura.sp.gov.br/

 Os interessados deverão informar seus dados
pessoais e da criança, como: nome do estudante, data
de nascimento, endereço, CPF e e-mail do
responsável, entre outros. As famílias receberão e-
mail contendo o número do protocolo de inscrição
para acompanhamento do cadastro no portal.

 Com o preenchimento do formulário online, as
informações serão direcionadas para o sistema
informatizado que encaminha as solicitações para as
vagas disponíveis. “A criação dessa ferramenta irá

colaborar para que façamos um planejamento de
vagas adequado para as regiões e também para que
os demais programas de atendimento estejam de
acordo com a demanda do local”, afirmou o secretário
municipal de Educação, Bruno Caetano.

 O preenchimento do cadastramento é rápido e
pode ser realizado em computadores, celulares ou
outros dispositivos móveis. A iniciativa adotada pela
Secretaria Municipal de Educação é para agilizar o
processo de matrícula em Escolas Municipais, e,
principalmente, respeitar os procedimentos de
distanciamento social decorrentes da pandemia de
covid–19.

 As outras etapas de ensino da Rede Municipal de
São Paulo (Fundamental e Médio) já utilizam o sistema
informatizado para matrícula disponibilizado pelo
Governo do Estado de São Paulo.

 O formulário está disponível no Portal da
Secretaria Municipal de Educação e pode ser
acessado no ícone “Estudantes e Famílias”.

EDUCAÇÃO Calixto dos Reis

Educação:
matrículas podem ser

realizadas on-line

Educação:
matrículas podem ser

realizadas on-line
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Leyde Vian é
Modelo
internacional,
Musa do
Maranhão e
Empresária,
tem como
objetivo gerar
oportunidades
para as
pessoas com
sua marca
LeKeJe.
Lançou
atualmente a
LeKeJe Life e
LeKeJe
Business
Association,
uma
plataforma de
empresários
que fazem
altas
negociações.
A empresária e
modelo
acredita que
nada é
impossível,
acreditar
sempre e em
busca dos
seus ideias!
Contato: 11
96287.1298 -
Whatsapp.

A Mulher de
Sucesso!

A cultura de cada linguagem
em todo lugar

A nossa linguagem está
cada vez mais avançada. Com
algumas palavras novas ou
modificadas que usamos no
nosso dia a dia, por exemplo, a
palavra marketing ou ne-
tworking que são usadas no
campo de trabalho e que aca-
bamos fazendo o uso da lingua-
gem formal. Outro exemplo,
um apresentador de televisão
usa a linguagem formal para
está se comunicando e envian-
do a mensagem para o teles-
pectador. Quando estamos en-
tre grupos de amigos ou fami-
liares, a nossa linguagem aca-
ba sendo informal. Por estar-
mos usando gírias ou ate mes-
mo expressões diferenciadas.
Algumas regiões no Brasil
como no nordeste sofre um
preconceito linguístico, pelo seu
sotaque e cultura. Às vezes
por puxar palavras, por troca-
las, pronunciação errada ou
ate mesmo por não saber o que
significa. Na Bahia, a expres-
são ‘bala’ no português corre-

Comunicação

to é ‘legal’, outra ‘é barril’ sig-
nifica que alguma coisa ‘é bem
difícil’. Ou como em Minas
Gerais que a expressão ‘arre-
da’ significa ‘chegar pra lá’.

Podemos observar que
cada lugar tem a sua cultura e
expressões diferentes, isso nos
trás conhecimento e até mes-
mo ampliar o nosso dicionário
linguístico. Mas não podemos
levar isso para o nosso cotidi-
ano, pois acaba virando costu-
me e pode futuramente afetar
na nossa linguagem formal.
Não é correto estarmos no nos-
so campo de trabalho ou com
um cliente e falar alguma ex-
pressão ou gíria que não faz
parte do nosso objetivo de con-
versa. No entanto, os diferen-
tes  tipos de linguagens que
existem nas regiões brasileiras
nos mostra como é importante
aprender novas línguas e res-
peitar a cultura de cada região,
assim podemos está contribu-
indo com a nossa sociedade le-
vando muito conhecimento

Rebeca Camargo
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A CANABELLA, através de
seu diretor Willy Zirr,

realizou recentemente
uma doação de 100 litros

de álcool Antisséptico
Clicerinado as Santas
Casas das cidades de

Salesópolis e Paraibuna
no interior de São Paulo.

 Especialmente desenvolvido e produzido em conformidade com a resolução
RDC 350/2020 da ANVISA o Álcool Antisséptico  Antisséptico – Etélico Hidratado
70%  eliminando 99,99% de germes e bactérias – CANABELLA, o Álcool
higieniza as mãos, sem ressecamento da pele aplicando uma pequena quantidade
na palma das mãos aroma mentol corante limão entre outros. Esse produto vem
fazendo sucesso nas lojas e comércios de São Paulo.  A produção e envasamento
do Álcool Antisséptico Glicerinado Etelico Hidratado é produzido por Alambique
CANABELLA Ltda. Em Paraibuna – SP.

TENHA TAMBÉM EM SEU COMÉRCIO
 Tels. (11 ) 97020-8021 -  (11) 9930-4336 ou   11 95903-0737  Fábrica – Estrada do Rosário, K 22 –  Bairro Padre José.

Em 1971 o jovem Roberto
José Arantes Caetano ficou órfão
de pai com 7 anos de idade e
aprendeu com seu avô, na Rua
Mandiba, no bairro do Imirim que,
o Homem tem que ter palavra,
honrar seu compromisso e ganhar
dinheiro com seu trabalho. E sua
mãe, Dona Zilda, que era costu-
reira falou: "filho seu Papai está
pertinho de Deus mas a vida aqui
na Terra continua". Aos 8 anos
iniciou suas atividades profissi-
onais, começando como serven-
te de pedreiro com seu avô Fran-
cisco. Aos 9, com sua bicicleta
entregava costura de sapato. Aos
10, trabalhou na linha de monta-
gem numa fabrica de calçados no
bairro Casa Verde. Aos 11, foi fei-

Bombeiro Caetano Inicio da sua trajetória de Vida

rante. Aos 12, trabalhou no co-
mercio local do Imirim. Aos 13,
foi ajudante de mecânico. Aos
14, foi Office Boy no Mappin.
Aos 17, Concluiu o Curso Téc-
nico de Administração de Em-
presas e o Destino, Guiado por
Deus, o levou ao Posto de Bom-
beiros da Casa Verde, na Ponte
do Limão, onde iniciou sua car-
reira como Soldado do Corpo de
Bombeiros.

Em  1985 -  Corpo de Bom-
beiros da Policia Militar do Es-
tado de São Paulo.  Ano em que
inicie as atividades no Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do
Estado de São Paulo. Em1988-
Curso de Formação de Sargen-
tos e  CBS. Curso de Formação

de Sargentos e CBS (Curso de
Bombeiros para Sargentos Habi-
litando o profissional a coman-
dar caminhão de combata a in-
cêndio, salvamento e resgate. Em
989 Curso de Agente Multipli-
cador do Projeto Resgate. Parti-
cipando ativamente da capacita-
ção de bombeiros para atuarem
nas primeiras viaturas de resgate
do corpo de bombeiro do Estado
de São Paulo. Treinando o ho-
mem para o atendimento de APH
(Atendimento Pré-hospitalar), co
suporte básico da vida e avança-
do com equipe medica e remoção
aero-médica. Em 1989 - Associa-
ção Bombeiro Mirim Juvenil Vo-
luntário - Surge a BMJV que ca-
pacitou e capacita muitos jovens
em atividades preventivas, Ofi-
cinas amigos da prevenção terra,
água, ar e fogo. Projeto: As Pra-
ças e as Bandeiras, hasteamento
das bandeiras Nacional, Estadu-
al e Municipal, canto do Hino
Nacional, da Bandeira e do Bom-
beiro Mirim, limpeza e revitaliza-
ção de praças públicas pelas cri-
anças da comunidade. • Curso de
Mergulho Autônomo Homologa-
do Marinha do Brasil. 1991 -
Curso de Cabos e Nós Técnicas
de Salvamento em Altura. Em
1992  - Curso de Combate à In-
cêndios Florestais - .. Em 1994 -
Curso de Salvamento em Altura
com treinamento em aeronaves.
Detalhes do Curso de Salvamen-

ESPECIAL Calixto dos Reis

to em Altura com treinamento em
aeronaves - Em 1995  - Curso de
Produtos Perigosos - Detalhes
do Curso de Produtos Perigosos
(1995) - Em 1997 Curso de Aper-
feiçoamento de Sargentos Nível
Superior. Detalhes do Curso de

Aperfeiçoamento de Sargentos
Nível Superior (1997) - 2001 - Sub
Prefeitura Casa Verde - Conse-
lheiro do Orçamento Participati-
vo na Sub Prefeitura Casa Verde.
Em 2003 - PROFAE Ministério da
Saúde. Líder da mobilização dos
profissionais da Saúde na con-
quista do Curso Gratuito, Técni-
co em Enfermagem PROFAE Mi-
nistério da Saúde 2003 - 2010 -
Despedida do Bombeiro Caetano
- Ano em que os companheiros
se despedem do 2º Tenente do
Corpo de Bombeiros ( Oficial da
Reserva ) Principais atividades:
Comandante Operacional de Emer-
gências de Combate a Incêndio,
Salvamento e Resgate. Em 2013 -
Jornada Mundial da Juventude.
Coordenador de Socorristas do
Evento Bote Fé no Campo de
Marte Jornada Mundial da Juven-
tude mais de 100 mil participantes
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 O Mercado Comum do Sul (Merco-
sul), formado por Brasil, Uruguai, Argen-
tina, Paraguai, Chile (Bolívia, como ob-
servadora), tem a Venezuela como sócio
mais recente. A ideia original da América
Latina una e forte partiu de Simon Bolí-
var, que lutou pela independência de pa-
íses como Equador, Colômbia, Peru e
Venezuela, no século 18, contra os espa-
nhóis, que aqui buscavam metais preci-
osos. A América do Sul teve poucos
momentos de real democracia, sempre
alvo de pressões militares, vindas com
ajuda financeira, política e logística do
governo estadunidense, que apoiou dita-
duras latino-americanas san-
grentas – do Brasil (21 anos,
237 mortos e 159 desapareci-
dos), Uruguai (12 anos e 14
mortes); e Chile (20.000 mor-
tos, 30.000 prisioneiros tortu-
rados, 25.000 estudantes expul-
sos de escolas e 200.000 ope-
rários demitidos) - e cuja inge-
rência se estendeu para organis-
mos internacionais como a Or-
ganização dos Estados Ameri-
canos e as Nações Unidas. A
América Latina submeteu-se aos orga-
nismos internacionais de crédito no sé-
culo 20, por meio de enormes dívidas
com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento, o Banco Interamericano Re-
gional de Desenvolvimento e FMI, que
engessaram o desenvolvimento da região.
Em Washington, o império estaduniden-
se sistematizou, nos anos 1980, um pro-
jeto como nova “alternativa” de explora-
ção dentro da “lei”: a Alca. Mas, não con-

Venezuela e Mercosul
tava com a sociedade
sul-americana organiza-
da, mesmo recém-in-
gressa em frágeis de-
mocracias (porque no-
vos), mas já consisten-
tes à partir da liderança
brasileira advinda com
a Nova República, com
a posse do então Presi-
dente José Sarney/
PMDB. As ditaduras
começam a ruir (Brasil,
Argentina, Uruguai,

Chile, Equador, Paraguai, até no Caribe).
O então presidente brasileiro José Sar-
ney (PMDB) viu a prioridade em política
externa da convocação dos novos presi-
dentes eleitos democraticamente do Cone
Sul para levar adiante o ambicioso proje-
to internacional do Mercosul. Em Foz do
Iguaçu, em novembro de 1985, os presi-
dentes Sarney e Alfonsín (Argentina) as-
sinaram a Declaração do Iguaçu, que lan-
çou a ideia de integrar econômica politi-
camente o Cone Sul e originou um pro-
cesso sistematizado e elaborado política
e economicamente para o Mercosul, hoje
o terceiro maior bloco econômico do

mundo. Por meio de muita luta, o
sonho de Bolívar, com o Brasil e
nossos americanos do Sul dando
os primeiros passos nesse senti-
do, iniciava-se a integração, ain-
da economicamente assimétrica e
com problemas infraestruturais,
mas que nos torna politicamente
mais fortes. Se a União Europeia
demorou 50 anos para se consoli-
dar, “nosotros” só temos 21 anos
de consolidação (o marco inicial foi
o Tratado de Assunção, assinado

por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina,
em 1991). Que venham Peru, Suriname,
Guiana Francesa, México, Cuba e o Cari-
be para a gloriosa Mátria Latina!

LUIZ ANTONIO SIMÕES Professor
– Rede Estadual de Ensino/SP. – Esco-
las Particulares - Pós-graduado em Re-
lações Internacionais pela Faculdade
Escola de Sociologia e Política de São
Paulo – FESPSP-(las58@bol.com.br)

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lan-
çou hoje (22) uma campanha digital para
incentivar a participação de jovens na
política e nas eleições municipais, que
serão realizadas no fim deste do ano.

 De acordo com o tribunal, a medida
pretende fortalecer a democracia e au-
mentar o debate sobre os problemas
nacionais. A campanha foi intitulada “Eu
na Prefeitura, Eu na Câmara”.

 Por meio da página do TSE na in-
ternet, até 3 de julho, jovens entre 16 e
25 anos podem enviar um vídeo de 30
segundos, respondendo sobre o que fal-
ta na sua cidade e o que poderia fazer
para melhorar a situação se fosse eleito
prefeito ou vereador do município. Os
melhores vídeos vão fazer parte de uma
campanha da Justiça Eleitoral de incen-
tivo ao voto.  Na opinião do presidente
do TSE, ministro Luís Roberto Barroso,
a classe política precisa da renovação

TSE lança campanha para incentivar
participação de jovens na política

que os jovens e as mulheres podem tra-
zer. “Em minha trajetória como pro-
fessor de Direito, vi poucos alunos com
o ideal de mudar o mundo a partir da
política. Precisamos deles para fazer
isso acontecer”, disse Barroso em seu
discurso de posse na Presidência da
Corte, ao explicar que esses são dois
dos grandes objetivos de sua gestão.

 Segundo o TSE, o país tem
1.310.194 eleitores entre 16 e 17 anos,
faixa etária em que o voto é facultati-
vo.   Inicialmente, as eleições munici-
pais estavam previstas para outubro.
No entanto, o Congresso Nacional cem
discutindo a mudança da data diante
do avanço da pandemia do novo coro-
navírus no país. O adiamento é discu-
tido com a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 18/2020, de auto-
ria do senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP). (Notícias ao Minuto)

Luiz Antônio SimõesARTIGOS Calixto dos ReisPOLÍTICA
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O que mais ouvimos no meio espiritista
é que não temos dogmas e nem rituais e
afirmamos que na codificação é real esta
afirmação, mas no movimento, nem sempre.
Explicamos, mas, antes definamos o que são
estas duas palavras: Dogma é a doutrina
religiosa ou ideologia ou qualquer tipo de
organização que considera um ponto fun-
damental e indiscutível da crença. Vejamos
o catolicismo que é baseado na Santíssima
Trindade e na ressurreição do Cristo.  Se
tirarmos essa tríade ele ainda existirá, mas
se eliminarmos a ressurreição de Jesus a
Igreja Católica deixará de existir, isto quer
dizer que ela é assentada totalmente na res-
surreição e que a Trindade apenas faz parte
dogmática; Rituais é o conjunto de gestos,
palavras e formalidades, geralmente imbuí-
dos de um valor simbólico, cujo desempe-
nho é, usualmente, prescrito e codificado
por uma religião ou pelas tradições da co-
munidade. Pois bem, nesse caso e como o
Espiritismo é convicto na reencarnação e
no mediunato, podemos afirmar que a reen-
carnação é seu dogma e que a comunica-
ção mediúnica apena faz parte desse man-
damento. Isto colocado, continuemos: Ve-
rificamos que os Centros Espiritas traba-
lham quase todos, de forma idêntica: Ouve-
se a palestra, passa-se para o passe e logo
em seguida há a ingestão da agua
fluidificada. Tudo bem que não existe
obrigatoriedade nestes atos, mas é assim
que acontece, concordas? E não podería-
mos afirmar que isso é um ritual?

Por outro lado, digamos que quando
você faz algo que se torna imprescindível
repetir, transforma-se, por assim dizer, num
ritual ou se preferir, podemos afirmar que
tudo aquilo que é feito “religiosamente”

igual, ou que tem “ritualisticamente” os
mesmos procedimentos, é um ritual da ati-
vidade. Suponhamos que você, ao ir ao
banheiro fazer o numero dois, costuma le-
var algo para ler e passar o tempo (perdão
por este exemplo, mas é o ato mais usado
pelos encarnados) isto se torna um ritual
porque é fundamental que você tenha um
livro à mão para te ajudar neste quesito.

 Na piscina de Betesda cujo significado
é “Casa da misericórdia divina”, onde o
paralitico foi curado por Jesus, foi desco-
berto pela arqueologia indícios do culto a
Serápis (divindade Greco-Egipcia). Acon-
tece que os romanos aproveitaram e ampli-
aram o reservatório com a construção de
tanques já que a preocupação com o abas-
tecimento de água era prioridade naquela
época. Propicio ao sincretismo religioso com
as civilizações da Mesopotâmia e com a
dominação da Babilônia, dos Persas e dos
Helênicos, este tanque ganhou força no
século I d.C. devido aos cultos pagãos de
cura milagrosa que existia com as ativida-
des ligadas pelos Saduceus que formavam
a elite do Templo, já que os, gregos do Egi-
to levaram para a Grécia misturando-se com
a crença romana e cristã, acreditava-se que
um anjo vinha agitar aquelas águas para
tornar-se miraculosas. Assim, aconteceu o
ritual de mergulhar-se na piscina pra curar-
se se seus males, gerando inclusive o ba-
tismo por imersão.

Como vemos, dogmas e rituais fazem
parte do nosso dia a dia sem percebermos,
pois é normal o ser humano repetir-se
ritualisticamente em suas atitudes normais
e formarmos a gesticulação dogmática quan-
do falamos com outras pessoas. Estamos
certos ou não? O que você acha?

DOGMAS/RITUAIS

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
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
 A paz vai reinar em seu lar, amigo geminiano. Com o ‘coronavírus atacando

pela esquerda, direita e centro, sua sogra fofoqueira foi premiada e finalmente a
paz reinará em seu lar! Coronavírus acertou o passo da velhota!

 Tenha comportamento adequado à sua condição social. Com esse frio de
lascar, aqueles cobertores que recebeu de uma entidade caritativa, vai quebrar
o galho de você e de familiares!

  Com  o baixo movimento comercial, sua renda caiu mais que conceito de
político atual. Como ‘marreteiro tradicional’ as vendas despencaram e catar
recicláveis é a saída para manter o ‘rango para os bacurís’.

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

   O signo anuncia mau agouro! Suas finanças debilitadas com a paralisação
do comércio e indústria que não era das melhores, agora ‘engrossou de vez!’
Praticar assalto não resolve; o assaltado está  também ‘rodando na última lona’
e será perder tempo! Fique na sua!

  Cuide de suas finanças caso ainda as tenham. Caso algum parente peça
um ‘empréstimo’, diga-lhe que não é banco para fazer empréstimo. Que peça
empréstimo para o bispo da diocese!

 Dê um chute nos problemas e em tudo que lhe tira o sossego! Comece pelos
cunhados manguaceiros que quando o visitam, tomam as latinhas de cerveja que
se encontram-na geladeira. Você compra e os cunhados bebem e ainda levam a
latinha vazia para vender!

  Seu planejamento financeiro está debilitado!  E neste final de mês vencem
muitas prestações; a barba vai crescer; para sair dessa ‘engrosse a fila da tur-
ma que está recebendo grana fornecida pelo Bolsonaro. Falsifique ou clone
alguns cartões de  colegas e boa sorte!

  Esteja aberto a diálogos com seus amiguinhos que conseguiu quando tirou
férias na penitenciária  de Sorocaba. Consiga as dinamites e estoure caixas
eletrônicos! Com as colheitas, reparta entre os coleguinhas e reserva a parte
para o advogado que tirará a turma da cadeia.

  Caso aconteça crise de rango no lar, mande a raça pra casa do sogro e se
vire com pão e mortadela. Caso não consiga esse lanche, vá ao final da feira e
recolha o que aparecer.

  Fique numa boa, naquele bem-estar próprio dos poderosos! Depois que acer-
tou aquela centena no 1º prêmio no jogo do bicho, as coisas melhoraram 100%,
inclusive sua mulher está com dentadura nova!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Trabalhe honestamente e vencerá na vida! Com o trabalho honesto, terá
conforto na vida, saúde, paz, picaretas e martelos e outras ferramentas que
resolvem problemas que teimarem em aparecer.

  Promova o bem-estar de todos! Quando em visita a qualquer penitenciária,
leve disfarçado  algumas serrinhas de boa qualidade para que a turminha brava
‘caia fora do xilindró’. Estando fora, ‘trabalharão’ e a recompensa acontecerá!

O otimismo é a fé em ação. Nada se pode
levar a efeito sem otimismo.
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POESIA EM FOCO

Enfermeira,
especialista
em Saúde

Pública e em
Saúde do

Trabalhador.
Poetisa e

compositora.

Dina Paraguassú

A sombra da noite

O vento varrendo as folhas secas que pousavam
nos seus cabelos
Como os passarinhos nos galhos do trapiá
Seu olhar perdido fisgado pelo espelho
Das águas do rio, calmas a passar

A tarde findando despedia-se do dia
Cobrindo seu rosto que uma lágrima escondia
A sombra da noite trazendo nostalgia
Esboça um sorriso com melancolia

De repente sentindo frio
Que o vento da noite soprava a cantar
A menina se foi sem despedida
Sabendo que o rio, também partiu para o mar

Meu coração também estava amargurado
Ao vê a tristeza daquele lugar
Desolado, perdido a esperar
Que amanhã tudo possa mudar

Só tinha alegria no canto dos pássaros
Que pousavam contentes para repousar
No aconchego do ninho ou mesmo nos galhos
Esperando a lua voltar a brilhar

Dina Paraguassú
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‘’PIAUÍ EM LETRAS 3’’ é a consolidação de um projeto cultural iniciado
em 2018 por iniciativa de um comitê gestor constituído pelos líderes do
grupo homônimo, atualmente gerido pelos escritores Adrião Neto, Antônio
José Sales, João Passos e José Paraguassú. Trata-se de uma coletânea de
textos, contemplando alguns gêneros literários, de escritores de diversas
regiões do Piauí e convidados especiais de outros estados, que se integram
e se abraçam fraternalmente para estreitar seus laços de amizade através do
fazer literário. A capa é um quadro do artista plástico Portelada intitulado
‘’Vaqueiros do Piauí’’.

A coletânea é organizada pelo escritor Adrião Neto, tem a participação de
25 autores, com a participação dos florianenses Dina Paraguassú, Glauce
Barros, José Paraguassú e Lisete Napoleão.

Esse ano terá várias inovações: Foi feito um E-BOOK do livro, os
participantes irão receber um troféu, uma homenagem especial, e uma camisa
personalizada com a capa do livro e a foto do participante.

José Paraguassú
 Escritor, músico, compositor e poeta. Membro da ALBEARTES – Academia de
Letras e Belas Artes de Floriano e Vale do Parnaíba. Repórter correspondente do
Jornal São Paulo em Noticias. Os interessados em adquirir o livro ou o E-BOOK

entrar em contato pelo WhatsApp:  (89) 99925-4882.

Coletânea
''Piauí em Letras 3''

Coletânea
''Piauí em Letras 3''
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