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Sobre o tempo

Calixto  dos Reis

Em anos passados, o tempo era regulado; épocas de frio
ou calor eram esperadas pelos agricultores que confiavam
no tempo e colheita abundante. Comerciantes  expunham
nas vitrines a roupa que a estação indicava. Hoje, noto diferença: calor,
frio, chuvas torrenciais, excesso de malandragem, falta de ação dos nos-
sos políticos, inflação corroendo as últimas economias de alguns ainda
empregados, muitos pedintes, moradores de rua, sem ruas pra morar, tal
a concorrência dos minguados espaços em nossas ruas, inclusive com
poucas marquises para melhor abrigo. Acontece que algumas marqui-
ses não são confiáveis, estão caindo e as pontes têm pouco espaço para
muitos necessitados. Quando acontecem enchentes, o problema já com-
plicado, aumenta! O calor e o frio também colocam os desabrigados de
saia justa! Além da inflação e desemprego, as previsões sobre o tempo
se encarregam do resto! E salve-se quem puder! Seriam obras da covid-
19 que até na meteorologia conseguiu atacar? Cruzes
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ADIR VERGILIO ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO

WHATSAPP (11) 9.9958-4775

Normas e Regras do Trânsito

Com relação às nor-
mas que devemos seguir
quando estivermos na di-
reção de um veículo, res-
pondendo à terceira ques-
tão levantada anteriormen-
te, é importante lembrar
alguns detalhes, tais
como: ter um bom conhe-
cimento sobre a sinaliza-
ção de trânsito, saber o
nosso papel enquanto ci-
dadão e ter consciência de
que as soluções para ga-
rantir o respeito à vida nes-

te ambiente passam obriga-
toriamente por um bom pro-
cesso de educação. Estes
três fatores: Educação, Ci-
dadania e Sinalização, re-
ceberam um destaque em
nosso código, Código de
Trânsito Brasileiro. Talvez,
devamos sonhar que um
dia os veículos peçam licen-
ça às pessoas para circu-
larem pelas vias. Esse ra-
ciocínio por si só, se for in-
trojetado enquanto valor pe-
los cidadãos, já seria mais
do que suficiente para ga-
rantir a valorização da vida
em meio à nossa socieda-
de. Mas ainda não e essa a
nossa realidade. Então, ve-
jamos as normas que os
condutores devem seguir:
Regras Básicas e Gerais :
Art.26. Os usuários das vias
terrestres devem: I – Abs-
ter-se de todo ato que pos-

sa constituir perigo ou obs-
táculo para o trânsito de ve-
ículos, de pessoas ou ani-
mais, ou ainda causar da-
nos a propriedades públicas
ou privadas; II – Abster-se
de obstruir o trânsito ou tor-
na-lo perigoso, atirando, de-
positando ou abandonando
na via objetos ou substânci-
as, ou nela criando qualquer
outro obstáculo; Art. 27 –
Antes de colocar o veículo
em circulação nas vias pú-
blicas, o condutor deverá
verificar a existência e as
boas condições de funcio-
namento dos equipamentos
de uso obrigatório, bem
como assegurar-se da exis-
tência de combustível sufi-
ciente para chegar ao local
de destino. Art. 28 – O con-
dutor deverá, a todo mo-
mento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indis-

pensáveis à segurança do
trânsito. Art. 29 – O trânsito
de veículos, nas vias terres-
tres abertas à circulação,
obedecerá às seguintes
normas: - Nenhum condu-
tor deverá frear bruscamen-
te seu veículo, salvo por ra-
zões de segurança. - Ao re-
gular a velocidade, o condu-
tor deverá observar cons-
tantemente as condições fí-
sicas da via, do veículo e da
carga, assim como as con-
dições meteorológicas e a
intensidade do trânsito, obe-
decendo aos limites máxi-
mos de velocidade estabe-
lecidos para a via. - O con-
dutor não deve obstruir a
marcha normal dos demais
veículos em circulação sem
causa justificada, transitan-
do a uma velocidade anor-
malmente reduzida. - Sem-
pre que quiser diminuir a
velocidade de seu veículo, o
condutor deverá antes cer-
tificar-se de que não haverá
risco nem inconvenientes
para os outros condutores,
a não ser que haja perigo
iminente; - Cabe ao condu-
tor indicar de forma clara,
com a antecedência neces-
sária e a sinalização devida,
a manobra de redução de
velocidade.

Adir Vergilio
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radiorevistaemacao.com

 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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radiorevistaemacao.com

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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Ocontribuinte que ainda não enviou a
Declaração do Imposto de Renda de 2022 tem
16 dias para fazer a entrega. O prazo encerra
no dia 31 de maio. Quem perde o prazo paga
multa e fica sujeito a algumas restrições. A
expectativa é que 34.100.000 declarações
sejam enviadas até o final do prazo.

 A multa para quem perde o prazo de envio
é de 1% ao mês sobre o imposto devido. O
valor mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar,
no máximo, a 20% do imposto de renda.

 Além da multa, quem não entregar a
declaração no prazo enfrenta restrições.
Inicialmente, é feita a inclusão do CPF em
uma condição de irregularidade. Com isso, o
cidadão não pode fazer empréstimo em
bancos ou prestar concurso público, por
exemplo.

 Um recurso disponibilizado pela Receita
Federal para auxiliar o contribuinte a fazer a
declaração de forma mais simples e ágil é a
declaração pré-preenchida. Com a ferramenta,
é possível recuperar os dados da declaração

do ano anterior. A função está disponível em todas as plataformas para quem tem conta nos níveis ouro e prata no sistema gov.br.
Antes, a facilidade era limitada a quem tinha certificado digital.

 Além da agilidade, a funcionalidade diminui a chance de erro no preenchimento da declaração, o que pode fazer o contribuinte
cair na malha fina e ter que comprovar dados e ainda receber a restituição mais tarde. A malha fina é quando há diferenças de
informações entre a análise feita pelos sistemas da Receita Federal e o que foi declarado pelo contribuinte.

 Outra inovação do Imposto de Renda deste ano é a possibilidade de preencher a declaração em múltiplas plataformas. O
contribuinte tem as opções do aplicativo Meu Imposto de Renda, para tabletes e celulares; o programa gerador do imposto de
renda para computadores e o preenchimento on-line, pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o E-CAC. É possível
começar em uma plataforma e concluir em outra.

Quem precisa declarar - A declaração é obrigatória para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$
28.559,70 em 2021. Para atividade rural, a obrigatoriedade é para quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 no ano
passado.

 Também devem fazer a declaração, os contribuintes com rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente
na fonte, de mais de R$ 40 mil; aqueles com patrimônio de mais de R$ 300 mil e os que tiveram ganho de capital na alienação de
bens ou direitos ou fizeram operações na bolsa de valores, incluindo os dependentes.

 Independente da renda, a declaração é obrigatória ainda para quem passou a residir no Brasil no ano passado e para quem
vendeu imóveis residenciais e comprou outro até 180 dias depois da venda.

Pagamento da restituição - O pagamento da restituição do Imposto de Renda 2022 será feito em cinco lotes. Quem envia a
declaração primeiro, recebe a restituição mais rápido. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio. O segundo lote está programado
para 30 de junho, o terceiro para 29 de julho, o quarto para 31 de agosto e o quinto para 30 de setembro.

 Neste ano, o contribuinte pode informar sua chave Pix para receber a restituição. Mas essa chave precisa ser, necessariamente,
o CPF do contribuinte. Número de celular, e-mail e chaves aleatórias não serão aceitas.

 As outras opções de crédito em conta corrente e poupança seguem valendo. A conta bancária informada na declaração deve
ser do titular da declaração.

O que é o Imposto de Renda - A lei prevê o pagamento do imposto de renda mensalmente, no momento que recebemos os
rendimentos. Por isso, pagamos o imposto, seja pela retenção na fonte - quando recebido de empresas -, ou pelo pagamento do
Carnê-Leão - quando recebido de pessoas físicas ou de fontes situadas no exterior.

 No ano seguinte, é feita a declaração de ajuste do imposto de renda. O programa faz os cálculos e verifica, entre outras
coisas, se o imposto já pago foi menor que o devido, gerando declaração com imposto a pagar; se foi maior que o devido, gerando
imposto a restituir e o valor da restituição, que é a devolução do valor do imposto pago a mais durante o ano-calendário.

Declaração do Imposto de Renda de 2022
deve ser entregue até o dia 31 de maio

IRPF 2022
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FORÇA-TAREFA DAS ÁGUAS

Força-Tarefa das águas chega a
comunidades rurais do Piauí (PI)

A ação é um esforço
conjunto de órgãos do
Governo Federal para

levar água de
qualidade às pessoas

que sofrem com a seca
Para aumentar a oferta de água em comuni-

dades vulneráveis de municípios do Piauí (PI),
a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) está
realizando a perfuração e a instalação de 180
poços tubulares em 43 municípios , para o be-
nefício de mais de mil famílias. A ação ocorre
no âmbito da Força-Tarefa das Águas, um es-
forço conjunto de órgãos do Governo Federal
para levar água de qualidade a comunidades
rurais.  Os poços estão sendo perfurados e equi-
pados com unidades de bombeamento aciona-
das por painéis solares, o que garantirá o forne-
cimento de água sem custos de energia elétri-
ca. A ação tem previsão de investimento de R$
12 milhões. Até o momento, foram perfurados
e instalados 10 poços, nos municípios de Inhu-
ma, Marcolândia e Brasileira.

 De acordo com a Codevasf os abastecimen-
tos simplificados de água realizados com a
perfuração de poços tubulares são uma opção
de fornecimento hídrico para pequenas comu-
nidades rurais difusas no interior da zona rural
dos municípios piauienses, liberando de forma
definitiva sua dependência do fornecimento de
água por carros-pipa

Força-Tarefa das Águas - Com a Força-tarefa das Águas, o Governo
Federal está levando água tratada para mais de 600 mil pessoas nas regiões
mais necessitadas do País, totalizando cerca de 1,5 milhão de brasileiros
beneficiados até o final de 2022. A ação conta com a participação dos minis-
térios do Desenvolvimento Regional, Saúde, Cidadania e Defesa, além de
Codevasf, DNOCS e Funasa.

Com informações da Codevasf

FORÇA-TAREFA DAS ÁGUAS

Governo Federal sanciona lei que
incorpora bula digital de medicamentos

O Governo Federal sancionou a lei que implementa a bula digital de medicamentos. O objetivo
é ampliar e facilitar o acesso à bula, no formato eletrônico, com informações obrigatórias como
composição, utilidade, dosagens, contra-indicações, etc.  O novo texto altera a lei de 2009. A
versão digital da bula por meio da inserção do Quick Response Codes (QRCodes) nas
embalagens de medicamentos trará muitos benefícios por possibilitar o uso de recursos
multimídia, aprimorando a sua apresentação e visualização. O novo formato pode apresentar
ainda ilustrações, quando necessário, e permite a transformação do texto em áudio, o que trará
acessibilidade às pessoas com deficiência e analfabetos, assim como poderá conter links para
outros documentos explicativos.  A legislação define que o controle será realizado por meio do
sistema de identificação de medicamentos, com tecnologias de captura, armazenamento e

transmissão eletrônica de dados. O texto estabelece também que as embalagens dos medicamentos deverão conter o código de
barras bidimensional de leitura rápida que direcione ao endereço na internet que dê acesso à bula digital.

 As bulas digitais devem ser hospedadas em links autorizados pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). A inclusão de
informações digitais não substituirá a necessidade da apresentação também em formato de bula impressa.
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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
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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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Lançado portal com informações sobre o FGTS Digital
O FGTS Digital é um conjunto de sistemas integrados que vai desburocratizar e

aperfeiçoar o recolhimento dos recursos devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e assegurar a prestação de serviços digitais aos empregadores e trabalhadores. Para que
os futuros usuários possam conhecer e se familiarizar com o novo ambiente digital, o
Ministério do Trabalho e Previdência lançou, nesta quarta-feira (04/05), o portal de
informações do FGTS Digital. A expectativa é que as funcionalidades do novo sistema
comecem a operar ainda este ano.  No portal, é possível conferir os principais benefícios
e facilidades do FGTS Digital como emissão de guias, consulta de extratos de pagamentos,
verificação de débitos em aberto e pagamentos via Pix. O espaço traz também notícias
sobre o FGTS, perguntas e respostas frequentes, canais de contato e legislação aplicada
ao tema. O portal com informações foi desenvolvido pela Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho.  “A nova sistemática vai facilitar e simplificar o cumprimento da obrigação de
recolhimento do FGTS contribuindo para a desburocratização e melhoraria do ambiente
de negócios no Brasil. É claramente uma medida que vai reduzir o famoso Custo Brasil”,
disse o subsecretário de inspeção do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência,
Rômulo Machado.  Quando estiver em operação, o FGTS Digital vai diminuir o tempo
gasto pelas empresas no recolhimento do FGTS. A plataforma vai utilizar a base de dados

do eSocial e os débitos já serão individualizados desde a origem, utilizando o CPF como um dos elementos essenciais de identificação
do trabalhador. Para os empregados, será a garantia de que os valores recolhidos serão efetivamente depositados em suas contas
vinculadas.  “Há estudos que indicam a redução de cerca de 36 horas mensais no tempo gasto somente com o recolhimento do FGTS.
É tempo que vai ficar disponível para a melhoria de processo e ganhos de produtividade”, afirmou Rômulo Machado.  “Se de um lado
temos um processo de simplificação e desburocratização para empregadores e empresas, do outro, reforçamos a transparência do
recolhimento e garantimos que os direitos dos trabalhadores sejam efetivados”, acrescentou o secretário. CO Pix, foi escolhido como
ferramenta de pagamento do FGTS e irá trazer ganhos de confiabilidade, agilidade e facilidade, otimizando o processo de individualização
da conta do trabalhador. As guias de pagamentos do FGTS poderão ser emitidas no portal do FGTS Digital ou na própria tela do
ambiente web do eSocial.  No FGTS Digital ainda serão criados sistemas próprios para gerenciar, controlar e automatizar os procedimentos
de restituição e/ou compensação de valores pagos indevidamente. Isso trará mais facilidade para o empregador efetuar compensação
ou recuperação desses valores.

Facilidades do FGTS Digital - As facilidades da nova funcionalidade listadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência são:
emissão de guias rápidas e/ou personalizadas; consulta de extratos de pagamentos realizados; individualização dos extratos de
pagamento; verificação de débitos em aberto; e pagamento da multa indenizatória a partir das remunerações devidas de todo o período
trabalhado.

Proteção ao trabalhador - O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem o objetivo de proteger o trabalhador demitido
sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho.

 No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome do trabalhador, o valor correspondente
a 8% do salário de cada funcionário. Os valores depositados pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor do
recurso.

Quem tem direito? Todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), e, também, trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros, que são operários rurais que
trabalham apenas no período de colheita, e atletas profissionais.

Acesso o portal do FGTS Digital - https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital

TRIBUTO 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:
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Marcia Martins

A Companhia Office Chérifien des Phosphates (OCP), empresa estatal produtora de fosfato do Marrocos, poderá
realizar investimentos no Brasil e colaborar com o Plano Nacional de Fertilizantes. Em reunião com integrantes da
missão oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o CEO da empresa, Mostafa Terrab, assegurou
ao Ministro Marcos Montes a intenção de instalar uma unidade processadora de fosfato no Brasil.   A OCP, que
atualmente é a maior fornecedora de fósforo para o Brasil, é detentora de cerca de 70% das reservas mundiais de
rocha fosfática e tem participação de 31% do mercado mundial de produtos de fosfato. A empresa já atua no Brasil
desde 2010, com sete escritórios.  Segundo o ministro, a visão de futuro apresentada pela empresa encontra total
sinergia com as metas do Brasil para a sustentabilidade e segurança alimentar mundial. “Temos essa responsabilidade
conjunta, tanto essa empresa, que é detentora maior reserva de fosfato do mundo, como o Brasil, que tem uma
extensão de terra e tecnologia científica forte para produzir alimentos para o mundo”, disse.



415

O Ministério do Meio Ambiente esteve presente na primeira concorrência de Certificados de
Créditos de Reciclagem depois da assinatura do decreto presidencial que criou o Certificado de
Crédito de Reciclagem - Recicla+.

O Recicla+ poderá beneficiar mais de 1 milhão de agentes de reciclagem com renda extra,
além de ser um instrumento para atendimento das metas de reaproveitamento de materiais
para as empresas geradoras de resíduos sólidos.

Esse é o primeiro passo desta nova economia verde baseada em reciclagens, na geração de
empregos verdes, especialmente, a possibilidade daqueles que fazem o trabalho na ponta, de
se transformarem em agentes de reciclagem, aproveitando os recursos recicláveis. E a
iniciativa privada está colaborando com todo o processo.

Revista Ação Brasil / Maio de 2022
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Primeira concorrência de Certificados
de Créditos de Reciclagem arrecada

mais de meio milhão de reais

Ministério do Meio Ambiente (MMA)
esteve presente, na manhã  quinta-feira
(12/05), em São Paulo, para a primeira
Concorrência de Certificados depois da
assinatura do decreto presidencial que
criou o Certificado de Crédito de
Reciclagem - Recicla+. O evento uniu
empresas, cooperativas e operadores
interessados na comercialização de
créditos de reciclagem que comprovam
a destinação adequada de resíduos.

Foram leiloados Certificados de Créditos de Reciclagem equivalentes a 7.228 toneladas de materiais, divididos em
plástico, papel, vidros e metais. Os agentes de reciclagem arrecadaram R$ 550.460,66 com o certame. O primeiro
material leiloado foi o plástico. Foram comercializados certificados equivalentes a 2.700 toneladas do material a um
preço médio de R$ 109,70 por tonelada.

 Em seguida foi a vez do papel, com a venda de certificados referentes a 3.525 toneladas. O valor médio foi de R$
44,00/tonelada. De metal, foram comercializados créditos referentes a 110 toneladas, com preço médio também de
R$ 44,00/tonelada. Por fim, a concorrência de crédito de reciclagem de vidro comercializou créditos de 892 toneladas
ao valor médio de R$ 105,62/tonelada.   “Esse é o primeiro passo dessa nova economia verde baseada em reciclagens,
na geração de empregos verdes, especialmente, a possibilidade daqueles que fazem o trabalho lá na ponta se
transformarem, sim, em agentes de reciclagem aproveitando esses recursos que nós estamos fazendo aqui, que a
iniciativa privada está colocando”, ressaltou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

 Com a iniciativa, lançada pelo Governo Federal no dia 13 de abril deste ano, os agentes de reciclagem, que
podem ser cooperativas de catadores, municípios, consórcios públicos, empresas, e até mesmo
microempreendedores individuais (MEI), podem ofertar suas notas fiscais que são checadas e homologadas para
posteriormente virarem os Certificados de Crédito de Reciclagem. Quem adquire os créditos são as empresas que
precisam comprovar o recolhimento desse material depois do uso, na chamada logística reversa.

 “O Governo Federal trabalha na linha de achar soluções lucrativas, esse é um desafio global. Aqui é um exemplo
para o mundo de como você pode cuidar da natureza próximo ao setor privado. O Ministério do Meio Ambiente é
parceiro do setor privado”, ressaltou o ministro Joaquim Leite.

 Com a iniciativa, os investimentos privados na reciclagem de produtos e embalagens descartados pelo consumidor
poderá chegar a R$ 14 bilhões. “Vamos conseguir provar que aquela embalagem vendida no mercado realmente
teve um destino ambiental”, disse o presidente do Conselho Gestor do Instituto Rever e presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Água Mineral, Carlos Alberto Lancia.

 Para o secretário de Qualidade Ambiental do MMA, André França, todos ganham com a iniciativa. “Ganham as
empresas que tem um instrumento mais simples e ágil para comprovar o cumprimento das suas obrigações legais,
ganham as cooperativas e outros operadores porque recebem uma renda extra e podem contar com recursos
extras para o desenvolvimento da sua atividade e ganha o meio ambiente na medida que esse material retorna ao
setor produtivo, gerando empregos verdes, preservando os recursos naturais e, ao mesmo tempo, evitando o descarte
inadequado que poderia levar a poluição ambiental”.

 O Recicla+ poderá beneficiar mais de 1 milhão de agentes de reciclagem com renda extra, além de ser um
instrumento para atendimento das metas de reaproveitamento de materiais para as empresas geradoras de resíduos
sólidos. A aquisição do crédito é opcional, mas representa uma solução para empresas que não dispõem de sistemas
próprios de logística reversa. Segundo o Ministério da Economia, o custo para as empresas com logística reversa
deve reduzir em 80%.

 Instituto Rever -  O leilão de Certificados de Créditos de Reciclagem foi realizado pelo Instituto Rever, associação
de direito privado sem fins lucrativos que atua em nacional com foco no desenvolvimento sustentável para ampliar
as iniciativas de responsabilidade social corporativa, incluindo a gestão de resíduos sólidos e de logística reversa.

 A entidade assumiu, em 2021, o Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral, solução conjunta da
indústria, do setor de coleta e da reciclagem para a adequação às regulamentações legais. O sistema conta com a
participação de mais de três mil empresas, já investiu cerca de R$ 21 milhões na cadeia de logística reversa e
certificou mais de 300 mil toneladas de materiais.
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POESIA EM FOCO
Folhas de outono

Dina
Paraguassú

Enfermeira,
especialista

em Saúde  Pública e
do Trabalhador

Poetisa e Compositora.

Acreditar no sonho

Quando eu deixei a minha terra
 Para o meu sonho realizar
 Deixei tudo o que eu tinha
 Era pouco para o meu sonhar
 Fui abrindo cada porta
 Tentando encontrar
 Quem acreditasse em mim
 E pudesse me ajudar
 Foram longos os caminhos
 Os mais difíceis eu encontrei
 Nem tudo é só espinhos
 Belas rosas eu encontrei
 Acredito no que eu faço
 Sei que não desistirei
 Vou galgando o meu caminho
 O meu sonho realizarei

 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

e Revista Ação Brasil

JOSÉ PARAGUASSÚ

As folhas de outono
caindo

 Cobrindo o chão de
vermelho dourado

 Que o sol com seus
raios pintou

 São as cores da
saudade

 Que no meu peito
restou

 Nem a noite, com
sua suave brisa

 Aplaca o calor do
meu corpo em

chamas
 Que o vento forte não

consegue apagar
 O outono me traz

lembranças
 Das noites quentes,
que convidavam pra

gente se amar.
 Tudo que vejo é o teu

sorriso
 O teu corpo colorindo

a areia da praia
 Teus cabelos em

desalinho
 Teus pés descalços

 Seguindo meus
caminhos



Revista Ação Brasil / Maio de 2022

18

Poeta Camilo Martins
 Presidente da AMLH

HOJE SENTI SAUDADES . . .
Hoje eu senti saudade,
uma saudade doída demais,
Do tempo da minha infância,
do tempo que não volta jamais!
De um tempo sem maldade,
Quando brincávamos, criança,
Ali, na sombra dos laranjais!
Tudo tão simples, Deus do céu!
Casinha de taipa e chão batido,
Na colmeeira, abelha fazendo mel!
Cuscuz quentinho com ovos cozidos,
Vovó tranquila na cadeira preguiçosa,
Oitenta anos, todos bem vividos...
Disposta e atenta a uma boa prosa!
Olho a cidade, pacata, bem verde e bela!
Ladeira do professor Moura, ruas de chão,
Mulheres lavando roupas na gamela...
Na baixa a lagoa, a igrejinha, o pé de juá!
O vento nos pés de tucum, chuá, chuá...
E no meu peito sempre a doce emoção,
Com as lágrimas que vem do coração!
As casas antigas de adobe cru, pintadas,
A solidão do casarão do Evaristo Reis...
Grande prefeito que não teve mais igual,
As cercas de grandes estacas ali fincadas!
Nossas brincadeiras de contar só até três...
Estórias das minhas tias, de lobisomem e tal,
Que me enchiam de medo, de ir até o quintal!
A cidade não tinha nenhuma praça, tadinha...
E eu reclamando com o prefeito João Marques,
Por conta de Sônia, minha primeira namoradinha...
Namorando na rua, os meninos soltando traques!
Sem iluminação elétrica, só a luz da nossa lua...
A radiola a pilha, tocando, no salão do Zé Vaniz,
Era a tertúlia seguindo, de alma lavada e nua!
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Programas Pegadas de Jesus
com Fernando Henrique
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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.
Aguarde novidades em breve.

Nossa Rádio
exclusiva já
está no ar!

WWW.RADIOFMNASPEGADASDEJESUS.COM
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EDUCAÇÃO SUPERIOR

Inscritos no Fies podem ser
pré-selecionados por meio da lista de

espera até o dia 26 de maio

Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para a convocação, por meio da lista de espera, dos
candidatos inscritos para o 1º processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O
prazo final, que se encerraria nesta quarta-feira, 4/5, foi ampliado para o dia 26 de maio, até às 23h59,
horário de Brasília.

 O Edital nº 44, que traz essa ampliação de prazo, foi publicado nesta quarta-feira (04/05), no Diário
Oficial da União (DOU). O MEC decidiu ampliar o prazo final desta última etapa da atual edição do Fies
para promover uma maior ocupação das vagas ofertadas e também devido ao fato de que, nesta edição,
não será realizado o processo de ocupação de vagas remanescentes.

O total de vagas ofertadas neste 1º processo seletivo de 2022 do Fies foi de 66.555. Para todo o ano,
serão mais de 110 mil vagas para o Fies.

Para ter acesso ao edital: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa
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Revista Ação Brasil / Maio de 2022

Elyana Martins e Calixto dos Reis
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‘Clube da Esquina’ é eleito o melhor álbum
brasileiro da história; veja os top 10

O disco de Milton Nascimento e Lô Borges, “Clube
da Esquina”, lançado em 1972 foi eleito o melhor álbum
brasileiro já lançado na história do país. O trabalho ficou
à frente de produções dos Novos Baianos e de João
Gilberto.

 A escolha faz parte do livro “Os 500 maiores álbuns
brasileiros de todos os tempos”, e foi feita por 162
especialistas ligados à produção musical em diferentes
áreas de atuação, como jornalistas, músicos,
youtubers e produtores.

 O projeto está em campanha de financiamento
coletivo no Catarse e os especialistas foram ouvidos
pelo podcast Discoteca Básica. Cada jurado fez uma
lista pessoal dos 50 melhores álbuns.

Destaque

Confira o Top 10 entre os 500 escolhidos:
1. Clube da Esquina (1972) – Milton Nascimento e Lô Borges
2. Acabou Chorare (1972) – Novos Baianos
3. Chega de Saudade (1959) – João Gilberto
4. Secos & Molhados (1973) – Secos & Molhados
5. Construção (1971) – Chico Buarque
6. A Tábua de Esmeralda (1974) – Jorge Ben Jor
7. Tropicália ou Panis et Circencis (1968) – Vários artistas
8. Transa (1972) – Caetano Veloso
9. Sobrevivendo no Inferno (1997) – Racionais MC’s
10. Elis & Tom (1974) – Elis Regina e Tom Jobim
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"Manifestação sobre o Livro:
Lendas e Mitos, Poemas e outros
Textos.
Autor: Adrião Neto
Por: Francisco de Almeida
Advogado e Poeta Popular.

Adrião Neto é um astro
De soberana grandeza,
Quer como bom cidadão
Que é de bastante alteza;
Ou como grande escritor
Sendo eclético, com primor
Deslanchando com nobreza.
Seu Livro Lendas e Mitos
Poemas e outros Textos,
É mais uma obra lançada
Com excelentes pretextos;
De conteúdo apurado,
E sobremodo variado,
Com agradáveis contextos.
É seguro veterano
Desde a década de oitenta,
Escreve poema e conto
E em pesquisa arrebenta;
Exaltando a nossa história
Em ocasião notória,
Todo fato documenta.
No livro Lendas e Mitos
Descreve com emoção,
Dentre fábulas importantes,
O nosso “Cajueirão;”
Agora o maior do mundo
Após exame profundo,
Pra brio da nossa Nação.
Fala da Pedra do Sino,

GRATIDÃO
Minha gratidão ao talentoso poeta popular e jurista Dr. FRANCISCO DE

ALMEIDA (Advogado da União de Categoria Especial,  aposentado),  pela
brilhante manifestação sobre nosso livro

LENDAS E MITOS, POEMAS E OUTROS TEXTOS.

Mais uma lenda importante,
Incentivando o turismo
Pra economia gigante;
Também de Macyrajara
Com noivo que muito amara,
Mas tendo final chocante.
Sobre o Cabeça de Cuia,
Por nós muito conhecido,
Apresenta a sua versão
Com um tempero polido;
E sobre mito e fantasma
Que bastante entusiasma,
Deixa a leitor comovido.
Descreve enfaticamente
Sobre destaques do Estado,
As árvores mais famosas
Igrejinha do passado;
Uma produção sadia
Igualmente a melodia
Que faz o mundo encantado.
Figuras bem destacadas
Também registra com zelo,
Como Antônio Cabeção
Esfomeado-modelo;
Antônio José, docente
Um mestre muito prudente
Que foi um sábio modelo.
Adrião faz referência
A pessoas bem diferentes
De profissões tão diversas,
A doidos e inteligentes;
É obra bastante rica,
Nosso saber multiplica
Florescendo nossas mentes.
Ele faz de tudo para
Registrar a nossa história:
Bustos, alusões, comendas...
Os bons momentos de glória;
Já consegui muitos feitos
Com registros bem perfeitos,
Da nossa boa trajetória.
Parabéns ao Adrião,
Nascido em Luís Correia,
Bem na Lagoa do Camelo
Sob o canto da Sereia,
Que Deus o dê muita garra
Para lutar sem amarra
Com muito sangue na veia.
Que permaneça com força
Divulgando o Piauí,
Uma de suas boas virtudes
Que nem um grande Zumbi;
Se todo local tivesse
Um Adrião que professe,

Estávamos longe daqui.
Por suas gigantes batalhas
E sempre vitoriosas,
Já ganhou justas comendas
Inclusive, numerosas;
Levantar o nosso Estado
É o seu fim almejado
Com suas ações corajosas.
Adrião tem referências
Em várias publicações,
No Brasil e exterior
Com boas manifestações,
Sobre suas diletas obras
Com erudições de sobras
E ricas informações.
Encontrar felicidade
Na alegria do semelhante,
É uma maneira altruísta
E bastante edificante,
Para você ter a sua
Com verdade nua e crua,
De forma muito abundante.
Assim, prezado leitor
Recomendo pra valer
A leitura deste livro,
Que além de dar prazer,
É fonte de informação
De piauiense de ação
Nos fazendo engrandecer."
Autor: Francisco de ALMEIDA.
Membro da Advocacia Geral
da União (Advogado da União
de Categoria Especial -
aposentado). Pós-Graduado-
Lato Sensu - em Direito do
Trabalho e Processo do
Trabalho pela Universidade
para o Desenvolvimento do

Estado e da Região do
Pantanal; Pós-Graduado -
Lato Sensu - em Direito
Civil e Processual Civil pela
Universidade Católica Dom
Bosco, em convênio com
Marcato – Cursos Jurídicos;
foi aprovado em vários
concursos na área jurídica;
Poeta Popular; Maçom - M.:
I.: Gr. 33. Pertencente à
Academia de Mestre
Maçons – Cadeira n. 86 –
Patrono Joel Borges;
pertencente à Academia
Piauiense de Literatura de
Cordel – APLC – Cadeira n.
01 – Patrono Firmino
Teixeira do Amaral;
pertencente à Academia
Piauiense de Poesia –
Cadeira n. 37, Patrono
Abdias da Costa Neves;
pertencente à Academia
Piauiense de Trova  -
Patrono Bilé Carvalho (já
aprovado mas ainda não
empossado); pertencente à
ALLCHE – Academia
Longaense de Letras,
Cultura, História e
Ecologia); e Sócio fundador
da COCHACOR –
Cordelaria Chapada do
Corisco.   E-mail:
almeidaz@terra.com.br –
telefone (86) 9-9991.2081.
 TERESINA-PI/MAIO/2022



24

Revista Ação Brasil / Maio de 2022



Revista Ação Brasil / Setembro de 2020

25

Revista Ação Brasil / Maio de 2022



26

Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2021

,

Revista Ação Brasil / Maio de 2022

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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Alerta da Defesa Civil para baixas
temperaturas em todo estado

Há probabilidade das temperaturas mínimas cheguem
a 1º C em algumas regiões do estado, inclusive com

possibilidade de geada nas áreas mais serranas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta toda a população
para uma onda de frio que atingirá o estado a partir desta terça-feira,
17 de maio. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de
Emergência (CGE), uma massa de ar frio de origem polar deve avançar
por São Paulo derrubando as temperaturas, com mínimas previstas
de até 1º C, na Serra da Mantiqueira. Na Capital, as temperaturas
mínimas podem chegar a 6º C, menor registro para o mês de maio,
desde 1990. Já interior do estado a região norte merece atenção,
com mínima prevista de 3º C para Ribeirão Preto e 5º C para São
José do Rio Preto. Já no litoral sul a previsão será de frio intenso,
com temperatura mínima de 10º C, além de ventos de até 75 KM/h, o
que aumenta a sensação de frio.

Recomendações da Defesa Civil Estadual - A queda abrupta de
temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de
incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer
de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade
relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças
e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio.
Mantenha-os agasalhados. Em virtude das doenças oportunistas que
incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e
meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais
fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar
frequentemente as mãos. Também recomendamos especial atenção
às pessoas mais vulneráveis, como as em situação de rua.

 O Governo do Estado e o Fundo Social de São Paulo iniciaram,
no último dia 10, a Campanha Inverno Solidário 2022, com a
arrecadação de cobertores. As doações poderão ser feitas nos pontos
de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de
ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e
unidades do Poupatempo. A Defesa Civil participa da ação recolhendo
doações e auxiliando na distribuição dos itens doados. Para obter
mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois ao período
de baixas temperaturas e, também, os demais tipos de desastres, a
Defesa Civil mantém o aplicativo Alerta SP, disponível para download
nos sistemas Android e IOS.

 FIQUE LIGADO
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas 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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Vitamina C: 10 coisas que você precisa saber
para incluir o produto no skincare!
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189 anos do Bairro Imirim!

O bairro do Imirim está completando 189 anos de fundação
e mantendo-se como rara resistência ao progresso, com seu
aspecto bucolicamente simples dentro de uma cidade que não
para de crescer. Assim vem se preservando com ares seme-
lhantes a uma típica cidade interiorana, tendo em sua entrada
principal o cemitério Municipal do Chora Menino e uma ampla
avenida Imirim avançando ao coração do bairro, com intenso
comércio voltado aos moradores e com sua igreja Matriz N. Sra.
de Fatima, encravada de forma imponente na parte mais alta do
bairro. A região no período imperial pertencia a uma fazendeira.
Sem herdeiros, após seu falecimento a área foi loteada pela
Coroa portuguesa e dividida em vários sítios com pequenos
agricultores portugueses e italianos a partir de 1833, e preser-
vando algumas malocas de índios Tupys à beira do Córrego do
Rio Pequeno, hoje Av. Eng. Caetano Álvares que tornou-se no
tempo o divisor de um progresso que chegou pela parte planal-
to do bairro, até a Vila Cardamone onde lá  foram construídas
180 casas em 1951; com o outro lado da margem formado por
chácaras sendo a principal de propriedade da família Rocchi,
que posteriormente logo tratou de lotear a grande gleba de ter-
ras criando a Vila Roque. A Avenida Imirim até a década de 1960
não possuia asfalto nem tampouco transporte urbano. Era uma
larga via pública de cascalhos e pedregulhos. Suas casas ao
longo da estrada possuíam fachadas arquitetônicas de inspira-
ções tipicamente lusitanas.  Em seguida, com o asfalto e para-
lelepípedos pavimentados, chegou a famosa e inesquecivel li-
nha CMTC Imirim - Itaim 106A que levava os moradores até a
zona Sul, passando pelo então distrito de Santana, seguindo
pela Ponte Pequena, Centro e Av. 9 de Julho. Outras linhas fo-
ram criadas posteriormente, através da Viação Brasília, segui-
da das Viacões Estrela D'alva e N.Sra. de Fátima, ambas de
propriedade do Rui Codo, um antigo vereador da região, num
tempo de militarismo.
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E foram surgindo no bairro escolas construídas inicialmente
em barracões de madeira como foi o caso da Municipal de 1°Grau
Marcílio Dias e a estadual Leme do Prado, depois edificadas em
alvenaria.

Os loteamentos foram avançando com os novos moradores
de origem predominantemente portuguesa, armênia, italiana e
japonesa, construindo suas casas, em ruas recém criadas e
identificadas por letras, entre árvores  frutíferas como pés de
caquís, mangas, goiabas, pêssegos e jaboticabas.

Os armênios se estabeleceram no início do bairro, os japo-
neses passaram a explorar os serviços de armazéns Secos &
Molhados, foto, ótica, relojoaria e barracas de feira livres; Já os
portugueses e italianos optaram por depósitos de construção,
tijolaria,   mercearias e padarias, como foi o caso da Panificadora
Lucas e a Pães & Doces 5 irmãos localizada no ponto inicial do
Imirim CMTC.

 Várias farmácias tradicionais foram surgindo, citando por
exemplo a Drogaria Imirim do saudoso Seu José, a Droga Delta
do Seu Falino da família Caccia e a Droga Paulo do Yasuo, no
Largo do Imirim, alem de outras que marcaram seu tempo pelo
lado mais desenvolvido na entrada do bairro.Vale lembrar que os
farmacêuticos atendiam como confiáveis suportes de orientação
de medicações e possuíam a confiança dos fregueses seme-
lhante aos médicos, aliás, neste caso havia um único posto de
saúde no bairro, mantido pelo Sesi - Serviço Social da Indústria
instalado aos  fundos da Igreja de Fátima, voltado prioritariamen-
te às crianças. E ainda existiam poucos médicos de atendimento
particular como é o caso do pioneiro médico de família, o clínico
geral Dr. Duarte, e pelo que soube, ainda na ativa e desenvolven-
do atividade social gratuita à famílias carentes.  O loteamento da
Vila Roque neste período, teve no seu entorno o recebimento
migratório de numerosas famílias recém oriundos da Ilha da

Bairro a Bairro
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Madeira em Portugal, colaborando com o desenvolvimento do
lado baixada do Imirim, e assim junto a outros imigrantes, deixa-
ram marcados seus sobrenomes como Roque, Pitta, kalupgian,
Gouveia, Lucas, Oliveira, Nogueira, Azevedo, Kanashiro, Yogui,
Nóbrega, Martins, entre tantos outros nomes dedicados a cons-
trução  regional do vilarejo e que se juntaram a brasileiros mi-
grantes de vários estados, além de afrodescendentes que vie-
ram de diversas fazendas do interior Paulista e Minas Gerais.

No loteamento tambem houve a evidente preocupação religi-
osa como um dos pilares de apoio ao exercício da fé no agrega-
mento familiar, e assim, surgiram Igrejas como a Paróquia de
São Roque sob o comando inicial dos padres Bernardo e Kirano,
a Igreja Presbiteriana da Assuero Roque, a Congregação Cristã
do Brasil na Av. Imirim e a Seicho no Ie - Brasil entre tantas outras
que vieram depois.

A parte social também teve seu olhar comunitário com o len-
dário clube Corinthinha do Imirim, fundado em 1950 que formou
uma geração de grandes talentos como Zinho, China, Dorval,
Zague, Biró, Sabará, entre tantos craques que os levaram ao bi-
campeonato de várzea. Na Vila Roque o destaque esportivo sur-
giu em 1945, com o SAI - Sociedade Amigos do Imirim, idealizado
pelo Sr Guido Rocchi, fundador da Vila Roque.

O SAI, hoje chamado de SACI era o grande espaço da socia-
bilidade esportiva e cultural dos anos 60/70, onde exibiam aos
domingos uma sessão de filmes e desenhos em rolos de Câ-
mera Super 8, numa época ainda sem televisão nos lares. Jogos
de bocha, ping pong, Truco, eventuais exibições de luta livre, en-
tre outras, compunham as atividades por ali.

Mas o sucesso do clube ficou marcado por grandes times
que por lá foram formados, capitaneados pelo técnico Zelão já
no início dos anos 70 e craques como Fernando, Pimenta, Zé
Carlos, Xerife, Sabará, Wagner, Babi, seguidos anos depois por
Irineu e Minoro, Pasquim, só para elencar alguns craques, pois
inúmeros foram os talentos por ali revelados. O pós jogo, a rese-
nha e a lembrança da boa  jogada eram regadas por muitas
ampôlas de cerveja no histórico Bar do Fevereiro e na Mercearia
do Baratinha, tradicionais ponto de encontro de muita gente bamba
daquela época. Vale também registrar a existência de outros ti-
mes como o Hollywood, o Poder Negro e o Flamengo do Imirim
que ficaram na memória  dos torcedores com partidas inesque-
cíveis no CEI - Centro Esportivo Imirim.  O auge da diversão da
juventude ainda neste tempo foram marcados pelos nostálgicos
salões de bailes Dancin Days e Tio Sam,  além badalação  ines-

quecível do alto da Av.Imirim em frente aos "Irmãos Coragem",
uma popular casa de sucos que tornou-se grande sucesso em
São Paulo, por conta do bom humor, mágica e malabarismo de
seus proprietários atrás do balcão, e o clássico Bar noturno cha-
mado "Pilekinho" especializado em batidas.

Na educação, o sonho de formação escolar das famílias de
classe média era colocar os filhos para estudarem no particular
Colégio Consolata e por lá finalizar seus estudos com um curso
de datilografia.

Na Vila Roque, a maioria da garotada era feliz na Escola Mu-
nicipal de 1°Grau Marcílio Dias, que apesar de pública tinha um
ensino de alto nível. O curso de datilografia era uma pré-condi-
ção para arrumar um bom emprego e a turma da Vila Roque pela
proximidade, treinava os teclados no cursinho da Vanda, ali mes-
mo no Largo do ponto Imirim.

Das personalidades deste período, que residiam no bairro e
por lá fizeram a diferença para a comunidade, podemos citar a
Dona Romilde, saudosa diretora da Escola Marcílio Dias até hoje
lembrada por quem lá estudou, o famoso massagista Mário
Américo, um dos grandes ícones da seleção brasileira, e o Sr
Guido Rocchi pela ativa participação na fundação da Vila Roque.

 Se perguntarmos a qualquer antigo morador do bairro, quais
os eventos tradicionais da região e que marcaram suas vidas,
certamente haverão de se lembrar das imperdíveis quermesses
da São Roque, Colégio Meirelles, Consolata e Fátima, bem como,
o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro organizado na parte
alta do bairro, em frente ao Colégio Consolata e Igreja de Fátima,
com as impecáveis apresentações de fanfarras e bandas marci-
ais dos colégios da região.

 Enfim, há muitas histórias e causos para contar de um bairro
que sobrevive ao tempo, sem perder sua essência, seus costu-
mes, seus valores familiares, suas conversas com o vizinho ao
portão e boa prosa de umbigo no balcão, num butequim qual-
quer e no estilo "pé pra fora", brindando a simplicidade da vida.

 Claro que muita coisa mudou, mas sempre encontrará em
cada residência do bairro o imenso orgulho de ser um Imirinen-
se.

Vida longa ao Bairro Imirim - 189 anos.
 Nota: Esta narrativa do autor Walmir Oliveira Mello está  ba-

seada em memórias de sua vivência no bairro desde a infância.
Mudou-se há 26 anos, mas suas raízes familiares ainda per-

manecem no local. Você pode ter saído do Imirim...mas o Imirim
nunca sairá de dentro de você.

Parabeniza a todos os moradores pelos
189  aniversário do bairro do Imirim e

deseja que a população  tenha melhoria
na qualidade de vida no bairro
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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
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AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)
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DE SEGUNDA  Á
SEXTA DAS  15H ÁS
16H TERÇA, QUARTA E

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

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

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

  Apresentador Fernando Henrique
e o  Professor João Augusto

Todos os sábados das 11h as 12h

9.7297-3530 - 9.5407-8696

Programas Pegadas de Jesus
com Fernando Henrique
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