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 O coronavírus e seu aliado, covid -19 manda pra casa dos
‘pés juntos’ diariamente, muitos viventes, alguns até gente boa;
outros, nem tanto. Padres falecem, embora sejam cidadãos
de bem, outros profissionais de vulto nos deixam uma lacuna
impreenchível. Jogadores de futebol, pessoas reservadas,
desfalcam seus times e observe: são pessoas de bem. Uma
pena! Todos são cuidadosos, não frequentam baladas,  por-
tam máscaras e mesmo assim, são ‘acertados pelo covid-19!'
É comum em um comentário esportivo a notícia de que o clu-
be X, jogará com time reserva devido alguns de seus craques
estarem atacados pelo mal. Mas não consigo entender: acre-
dito que o coronavírus seja parcial! Numa prisão ou qualquer
penitenciária da vida, em que ‘os seminaristas’ não usam
máscaras, há aglomeração, a mídia não comenta sobre o nú-
mero de elementos contaminados ou mortos! Será que nas
prisões citadas a doença não funciona? Não consigo enten-
der; somente gente de bem e útil é ‘premiada?’ Estes nos dei-
xam e outros que fazem peso sobre o planeta, não são conta-
minados; pelo menos é o que ouço através de comentários de
várias fontes informativas Confiram!

                                                                     Calixto dos Reis

Não consigo
            entender!
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 .com/radiotvacaobrasiloficial

Sábado
das 12h
ás 13h.

            PROGRAMA
                ALINE SANTOS

Nossa RÁDIO AÇÃO BRASIL é 100% BRASILEIRA e
estamos em mais de 27 países e em todo território

nacional.  Escute o melhor da música Gospel e Sertaneja
entre outros seguimentos. Fique por dentro da nossa

programação
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ALINE SANTOS PASTOR  MANOEL RODRIGUES

LENITA AGUIAR FERNANDO HENRIQUE GABRIELA RODRIGUES

Jornalista Calixto dos Reis,
Diretor da Rádio Ação Brasil do

Grupo Ação de Mídia.
SAIBA QUE GOSTAR DE MIM

É POUCO E ME AMAR NUNCA É DEMAIS

Programa Calixto dos Reis
Sábado das   11h ás 12h

Programa Visão em Ação com Gabriela Rodrigues
e Manoel Rodrigues Todos os sábados as 14hs

Programa  Aline Santos
 Sábado das 12h ás 13h.

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

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

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

RADIO
ACAO BRASIL.COM
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Passamos por diferentes fa-
ses ao longo da vida e, muitas
vezes, quando insistimos em um
caminho que não serve mais à
nossa evolução, somos surpre-
endidos por algum fato que nos
diz basta e então, somos obri-
gados a mudar de direção.

 A questão é: quanto tempo
perdemos negando as mudan-
ças de comportamento que já es-
tavam sendo anunciadas há tem-
pos?

Thank you for watching

O Coronavírus chegou arre-
batando todas as nossas certe-
zas de estabilidade, colocou à
prova o discurso tecnológico, ágil
e humanizado de muitas empre-
sas e nos relembrou que só é
possível vencer um desafio quan-
do ele é encarado de frente.

Sendo assim, não adianta ficarmos ansiosos pela retomada
do mercado se antes não fizermos uma reflexão profunda sobre o
que essa situação veio nos ensinar e as transformações que,
mesmo após o final da crise, irão permanecer.

O que estamos aprendendo com o Coronavírus?
O isolamento social trouxe incômodos e o medo da contami-

nação gerou preocupação, mas foi o impacto econômico que a
quarentena apresentou que mais assustou a população.  Em
menos de dois meses 600 mil pequenas e microempresas fecha-
ram suas portas ao redor do Brasil, gerando 9 milhões de desem-
pregados, de acordo com pesquisas do SEBRAE – Serviço Brasi-
leiro de Apoio às micro e pequenas empresas.  Em contrapartida,
mais de 3 mil empresas aderiram ao movimento ‘Não Demita’,
um manifesto que convida empresários a repensarem suas estra-
tégias de sobrevivência à crise, evitando demissões e aplicando
a responsabilidade social.  Reinvenção do capitalismo -  O capita-
lismo que fomenta o lucro centralizado e o consumo excessivo
revelou-se frágil e não passou no stress test. Como a edição pas-
sada da Revista Exame se dedicou a explicar, o nosso modelo
econômico já vinha sendo questionado e agora, mais do que nun-
ca, está sendo desafiado a se reinventar – o que impacta direta-
mente em como vamos criar, sustentar e distribuir renda em nos-
sos negócios daqui a diante.  Responsabilidade social -  Cada
passo que os líderes das nações do mundo deram diante ao CO-
VID-19 foram noticiados e marcados na história como inspirado-
res, ou como exemplos de péssima gestão.

 Com as empresas não está sendo diferente. Frente ao medo
de perderem seus empregos, profissionais do mundo todo olha-
ram para seus gestores em busca de respostas e de esperança. A
forma como os líderes estão respondendo a essa necessidade é
que vai separar os líderes do futuro dos que, ainda, não entende-
ram que uma empresa de sucesso só é sustentável se as pessoas
que a mantém ativa estiverem felizes e confiantes. Sendo assim,
o cenário pós-pandemia traz às lideranças novas responsabilida-
des.  As empresas vão exigir gestores que além de serem alta-
mente adaptáveis, também saibam gerir projetos e recursos em
diferentes cenários, inclusive físicos. A gestão remota se tornou
uma habilidade essencial para muitos setores e a busca por líde-
res humanizados deixou de ser um diferencial para se tornar re-
quisito básico quando o assunto é gestão de pessoas.  Os colabo-
radores também foram convidados a serem mais ativos, fortale-
cendo a união e a colaboração na busca por soluções efetivas, ao
invés de só esperarem respostas milagrosas de seus gestores.
Também presenciamos a sociedade cobrando cuidado das em-
presas e seus líderes, não só com seus colaboradores, mas igual-
mente com seus stakeholders e o público em vulnerabilidade
social. Ou seja, a gestão terá que romper as barreiras das pare-
des do escritório e olhar para todo o seu entorno se integrando a
um só ecossistema.

O que a pandemia do coronavírus
nos forçou a aprender?

 Saúde física e mental
como prioridade  - A retoma-
da da economia será gradu-
al, fazendo com que as pes-
soas se mantenham alertas
sobre o medo de serem con-
taminadas e de passarem
novamente por crises finan-
ceiras, o que agrava os ca-
sos de doenças que afetam a
saúde mental dos profissio-
nais.

 Já é comprovado que a
ansiedade e o estresse afe-
tam o sistema imunológico e
a tendência é que a socieda-
de passe a ter o autocuidado
como prioridade. Dessa for-
ma, rotinas de trabalho es-
tressantes e lideranças tóxi-
cas serão ainda mais questi-
onadas.

 As empresas terão que
se adaptar a essa mudança
de comportamento, redese-

nhando seus espaços físicos, benefícios aos colaboradores e modelos
de gestão.  Home Office -  A tendência é que o trabalho presencial se torne
opcional ou necessário apenas em momentos pontuais. Porém, o desafio
atual é encontrar meios de manter as equipes em conexão pessoal uns
com os outros, o que fortalece os times e a geração de novos insights.
Outro desafio importante é como a tecnologia pode criar ambientes de
trabalho remoto que protejam os dados sigilosos das organizações.  Com-
partilhamento de Saberes - Contrariando a lógica do capitalismo tradicio-
nal, milhares de empresas compartilharam seus conhecimentos de for-
ma gratuita através de lives e cursos ao longo da pandemia. O movimento
acordou o prazer de aprender em milhões de profissionais e traz novos
olhares para o valor da educação e a importância do modelo EAD de
ensino.

Precisamos olhar para o digital  - Ficou clara a importância das empre-
sas reverem seus modelos de negócio, incluindo o digital como principal
fonte de investimento.

Cautela no consumo  - A recessão econômica já está mudando a
forma como consumimos e a tendência é que a aquisição de produtos e
serviços não essenciais sejam revistos. Logo, as empresas terão que
reinventar seus produtos e modelos de negócio para sobreviverem a
esse novo comportamento.

Menos concorrência, mais colaboração -  Seguindo a tendência da
reinvenção do capitalismo, muitas empresas concorrentes se uniram em
prol de movimentos sociais como no caso do Santander, Itaú e o Brades-
co. Os três maiores bancos privados do Brasil investiram juntos em uma
ação de doação de 50 milhões de reais para a compra de equipamentos
de saúde no combate ao Covid-19.

 Esse movimento nos inspira a refletir como podemos nos unir mais
às empresas que passamos tanto tempo investindo energia para superar.
Será que se nos unirmos não vamos conseguir ir mais longe e mais
rápido?

Comunicação e ciência -  O Brasil vem sendo bombardeado por fakes
news nos últimos anos e não foi diferente no caso da pandemia e perce-
bemos o valor que tem uma comunicação clara e honesta. Junto a isso, a
ciência relembrou ao mundo a sua importância para a nossa evolução e
as pesquisas tendem a ser cada vez mais requisitadas na hora de investir
em novos negócios e projetos.

 Essas são algumas das transformações que o COVID-19 nos trouxe.
De fato, esse momento marcou nossa geração e irá redesenhar a forma
como vamos viver daqui a diante.

 Te desejo uma boa reflexão e clareza para se manter aberto às mu-
danças necessárias para que o bem-estar coletivo e a economia possam
ser restabelecidos o quanto antes. Boa jornada!

Sofia Esteves é presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos
(Exame)
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Bolsonaro diz que Brasil será
autossuficiente na produção de vacinas

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira (23)
um pronunciamento em cadeia de rádio e TV em
que afirmou que o país, em poucos meses, será

autossuficiente na produção de vacinas contra a covid-19.
 “Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar

essa doença, mas a produção nacional vai garantir que
possamos vacinar os brasileiros todos os anos,
independentemente das variantes que possam surgir”, disse
o presidente.  Bolsonaro afirmou que até o fim do ano estarão
disponíveis mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a
população que precisa ser imunizada no país. Segundo o
Ministério da Saúde, esse público soma 170 milhões de
pessoas.

 “Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da
vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra
o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la”, afirmou.

Acordos - O presidente voltou a afirmar que o país enfrenta
dois grandes desafios,  o vírus e o desemprego. “Em nenhum
momento, o governo deixou de tomar medidas importantes
tanto para combater o coronavírus como para combater o caos
na economia, que poderia gerar desemprego e fome”,
ressaltou.  Bolsonaro destacou que o Brasil usaria qualquer

vacina aprovada pelos órgãos competentes e falou sobre os
contratos assinados ao longo de um ano para a produção de
imunizantes. O presidente citou o contrato com a Universidade
de Oxford para a produção, na Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e o
acordo com o consórcio Covax Facility para a produção de 42
milhões de doses.   O presidente disse que intercedeu
pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de
100 milhões de doses que serão entregues até setembro desde
ano e também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses.

“Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais
vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e
mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos
os estados da federação, graças às ações que tomamos logo
no início da pandemia”, destacou Bolsonaro, ao citar a
classificação do país levando em conta o número absolutos
de doses aplicadas.

 “Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões
de doses para vacinar toda a população. Muito em breve,
retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos
aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus
conforte seus corações!”, disse Bolsonaro. Fonte: Agência Brasil

Foto: Agência Brasil
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A Citroën continua seu plano mestre de substituir a base do
portfólio fora da Europa, aonde parte da gama atenderá a demanda
local por produtos mais específicos, como um futuro C1 em forma
de crossover e o Novo C4, por exemplo..  Em mercados onde
precisa ganhar (ou retomar) terreno, mas com baixo custo, a marca
parisiense prepara a plataforma modular CMP em versão
simplificada. Assim, Índia e Brasil estão no radar da Citroën com
propostas bem definidas.

Ainda que os planos a seguir pareçam mais indicados para os
indianos, a sinergia entre as duas operações é muito maior que
se imagina. A Stellantis quer a Citroën como um player de peso
na Índia e deseja retomar o brilho do duplo chevron por aqui
também. Diante disso, o primeiro jogador será o CC21, que anda
sendo chamado de C3 Sporty. Crossover compacto de até 4
metros, o modelo sucederá o C3 e ao mesmo tempo o Aircross,
ambos já parte da história por aqui…

Ele é a promessa de retomada da Citroën na região e início de
sua jornada na Carreira das Índias, mas tanto lá quanto cá, haverá
mais dois produtos específicos para essa missão. Um deles será
o CC24, um SUV compacto para substituir o C4 Cactus.

Não é segredo que a PF1 vai se despedir em breve e com ela
seus produtos, como o Novo C3 e o C3 Aircross europeus, por

VEICULOS

Citroën: CC24 e CC26 para
substituir C4 Cactus e C4 Lounge

exemplo. O C4 Cactus nacional se encaixa nisso também e o
CC24, que aparecerá na Índia em junho de 2022, será seu
sucessor, brigando assim como Hyundai Creta, Honda HR-V
(talvez se a Citroën apostar num rival para o Compass), entre
outros desse segmento.

Aliás, a base modular já previa um sedã em seu lançamento,
com este tendo 4,59 m de comprimento e 2,65 m de entre-eixos
como medidas referenciais.

 Naturalmente não devemos nos empolgar com Porto Real,
visto que El Palomar surge como opção mais viável para um sedã
sucessor do C4 Lounge, que pode inovar ao se apresentar como
um fastback puro, focando em linhas ousadas para se diferenciar.

Estamos falando de Citroën e isso não nos pegaria de surpresa,
trazendo assim a marca da inovação com um carro que bem
poderia chegar com portas sem batentes nas janelas e uma
carroceria esculpida. Pense em algo como um CLA de baixo custo.
Para muitos, seria tentador…

 Ambos devem ser feitos com motores Firefly Turbo, tanto 1.0
de 120 cavalos, quanto 1.3 com 150 cavalos, ambos flexíveis. No
CC26, uma versão com 180 cavalos e abastecida apenas com
gasolina, seria apreciável.

[Fonte: Cartoq]
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Lançamento do EP. Álbum
quando tudo passar!

“Música idioma universal
sentido e compreendido
por todos os povos dos
mais cultos aos iletrados

tudo é canto tudo é
melodia  no luzir das

estrelas no marulhar das
ondas do mar e no canto

dos passáros” !
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A BMJV - Associação Bombeiro
Mirim Juvenil Voluntário em parceria
com a GBC - Grupo Bombeiro Ca-
etano realizam Hasteamento das
bandeiras nacional, estadual,
municipal e canto do Hino nacional
Brasileiro toda segunda-feira às
7h30 na Praça Padre Constanzo
Dalbésio altura do Nº 1400 da Av.
Imirim, realizamos palestra de
primeiros socorros desobstrução
das vias aéreas em bebê, criança,
adulto e reanimação cardíaca. Às
8h30 café com 10 empresários
onde cada um terá 2 minutos para
apresentar seu currículo e a sua
empresa para geração de emprego
e renda na região. Das 9h30 às 12h
capacitação de futuros instrutores,
monitores e voluntários. E das 13h
às 18h palestras de primeiros so-
corros, prevenção de acidentes,
brigada de incêndio e plano de
abandono.

BOMBEIRO CAETANO INFORMA!

10 de Março de 1880 - Foi autorizado o governo da província de
São Paulo a organizar uma seção de bombeiros, anexa a
Companhia de Urbanos da capital. A seção de bombeiros foi
estruturada com um Comandante, Alferes José Severino Dias; 01
Sargento Firmino José da Silva; 01 Inferior Antônio da Silva Pereira
e mais 18 praças. Os materiais eram: 05 bombas manuais, sendo
uma puxada por animais; 02 bombas abafadoras; 01 Escada
prolongável; 03 escadas de gancho; 02 pipas para condução de
água, montadas em carroça; 01 apara-quedas e 01 saco de salva
vidas.
 E assim nossa história começou e hoje o Corpo de Bombeiros de
São Paulo é reconhecidamente uma instituição pública que utiliza
fatos do passado como aprendizado. Nesse sentido, várias
gerações de bombeiros vem, ao longo do tempo, se preocupando
com a preservação da memória da corporação e com o uso de
todo o conhecimento adquirido. As lições do passado são
amplamente empregadas no presente e a tradição e o culto a
memória são valores inerentes a todos os bombeiros paulistas.
Preservar a memória significa lançar um olhar para o passado,
mantendo a atenção no presente, sem perder o foco no futuro.

"Jamais Serão Esquecidos"

Parabéns Corpo de Bombeiros
PMESP Grupo - Éramos 20

Bombeiros Sapadores
"1880 - 2021"
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Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.

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 ReisBacharel 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 Imobiliária (TTI) pelo Instituto Universal Brasileiro.  Atividades Artística:
Cantor, Compositor, Músico, Produtor Musical tem  4 Albúm Gravado. É Jornalista Indepedente
Opinativo (IDEALISTA).  E-mail:jornalspnoticias@yahoo.com
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Homenagem do poeta Pernambucano
Antonio Silva Gusmão

01
Do Piauí conheci
Um sujeito boa pinta
Gente igual que nunca vi
De idade passa dos trinta
Um poeta que persigo
Nada debaixo do pano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

02
Floriano, bela cidade
Do interior nordestino
Terra de muita beldade
Criada pelo Divino
Não me canso e sempre digo
Andei lá como cigano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

03
Cidade próspera e bonita
Que produz lavoura e gado
E na poesia milita
Muito poeta afamado
De cujo povo bendigo
Elevando o ser humano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

04
Poeta e musicista
Escritor/compositor
Tudo o que é bom tem em vista
E do bem é seu pastor
Com quem de logo interligo
Com ele não tem engano
Paraguassú grande amigo
Das terras de Floriano

05
A sua vida é repleta
De lindas publicações
E a música lhe completa
Com belas composições
Sendo uma fonte de abrigo
Para cicrano ou beltrano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

06
Foi no Recanto das Letras
Site de boa cultura
Onde ninguém lá faz tretas
Ambiente de doçura
É tão bom que eu prossigo
Seja no rio ou oceano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

07
Sessenta mil habitantes

De gente trabalhadora
Na política vibrantes
E por demais sofredora
Não se tem um inimigo
Ressalvado algum engano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

08
Lá conheci o João Lobo
Um famoso Senador
Não tinha nada de bobo
E lutava com fervor
Até se deu bem comigo
Mas nunca foi leviano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

09
O nosso homenageado
Publicou antologias
E sempre bem colocado
E recebendo honrarias
Que daqui mesmo não consigo
Num terreno tão mundano
Paraguassú, meu amigo
Das terras de Floriano

10
A Dina, que é sua esposa
Também grande poetisa
Escreve como raposa
Que até nos magnetiza
Tento compor não consigo
E prejudico o meu plano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

11
Não enveredou na política
Pelo menos não afirmo
Mas parece que critica
Noutro dia aqui confirmo
Porque é sempre um perigo
Talvez seria tucano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

12
Quando ele tem novidade
Logo a envia pra mim
Tem muita capacidade
Até mesmo boletim
Que agradeço, mas irrigo
Como verdadeiro mano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

13
Mas vai morar na Brasília
Um paraíso agitado
Tudo em favor da família

Dum nordestino arretado
Que Deus esteja contigo
Coração meridiano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano
14
Adora o nosso sertão
E também os sertanejos
Conhece toda razão
E disso mantém lampejos
Esse seu amor antigo
É real e não profano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano
15
Vou ficando por aqui
Pois brincadeira tem hora
Não sei se algo consegui
O dia chegou na aurora
E então parando, desligo
Tenho em Deus meu soberano
Paraguassú, grande amigo
Das terras de Floriano

SilvaGusmão

Agradeço a homenagem do
poeta Pernambucano de

Recife Antônio Silva
Gusmão. Gusmão tem 1838
poesias publicaras no site

www.recantodasletras.com.br
e fará parte da Coletânea

Piauí em Letras 4 que será
lançada em julho de 2021.

CORDEL – Mote – Paraguassú, grande amigo – Das terras de Floriano – 19.03.2021 (NPRL)

Escritor, músico, compositor, poeta e membro da
ALBEARTES - Academia de Letras e Belas Artes de

Floriano e Vale do Parnaíba, repórter correspondente
do Jornal SP em Notícias e membro da ABRAMUS

Associação Brasileira de Música e Artes.
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Record destaca trabalho
de jovem na Brasilândia

Através da indicação do Henrique Deloste  a TV Record/Programa “Hoje em
Dia” colocou no ar  reportagem legal sobre o “Trabalho Social Voluntário de

Jovens na Comunidade” e na Brasilândia, o destaque foi para a jovem.  Para
rever a excelente matéria, basta pegar o link do Programa Hoje em Dia” que
foi ao ar no dia 18/03/2021. Que sirva de exemplo para aqueles que se diz

liderança e só aparece, fica só na carona, aqueles que não ajudam em nada.
Parabéns do Deloste a todos amigos e equipe da Record TV pelo bom traba-

 Iris Deidamia Vieira França

Gente da Gente
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 Se vivo ainda estivesse, neste 12 de
fevereiro, o sanfoneiro Dominguinhos
completaria 80 anos. O Ecad (Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição)
prestou homenagem ao artista, que tem
468 canções catalogadas e 1.528
cadastradas. Dominguinhos foi parceiro
de Gilberto Gil, Nando do Cordel e
Anastácia. Entre seus grandes sucessos
está a inesquecível “Eu só quero um
xodó”, gravada pela primeira vez em 1973.

Victoria Pyetra,
outra pérola de princesa de São Paulo
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Loja 1: Av. Parada Pinto, 118 - Loja A3 - Vila Nova Cachoeirinha
Loja 2 : Av. Parada Pinto, 136 - Loja E2 - Vila Nova Cachoeirinha

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

aloes.cosmeticos aloes.cosmeticos SCR
 ESSÊNCIA CUPIDO

DO AMOR

 ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR
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Você pode adquirir através da Aloês Cosmeticos .
Lá você encontra a essência cupido do amor e outros

produtos do gênero, com preços acessíveis ao seu bolso e
atendimento   especial aos clientes e amigos.
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www.radioacaobrasil.com

Jornalista Calixto dos Reis,
RÁDIO AÇÃO BRASIL em

Debate todas quintas-feiras
das 13h ás 14hs com os âncoras do jornalismo brasileiro
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POESIA EM FOCO
Dina Paraguassú

Enfermeira,
especialista
em Saúde

Pública e  do
Trabalhador.

Poetisa e
Compositora.

 Quem é você, que chegou de mansinho?
Tomando conta da minha vida, causando confusão
Onde estava? Por que chegou só agora?
Que está ocupado o meu coração

Na minha vida estava tudo certo
Não suspeitava que um dia, enfim
Chegasse alguém pra me virar do avesso
E os meus sentimentos roubasse de mim

Quando acordo com alguém que me ama
Sem ao menos suspeitar
Que meus pensamentos fugiram da cama
Atrás de alguém que não posso amar

Quem é você, que me virou do avesso?
Que o meu sangue faz fervilhar?
Faz o meu coração bater acelerado
Está preso na minha cabeça, no meu corpo enfeitiçado

Quem é você? Alguém do meu passado?
De outras vidas? Que eu já havia amado?
Quem é você, que chegou no meu presente?
Que amo loucamente
Mas não posso ficar do seu lado
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HENRIQUE VELTMAN
é jornalista.  hbveltman@gmail.com

Quem ele
pensa que  é, o
Graf Potocki?

Lembro bem de dona Ra-
chel tirando sarro de algum pa-
trício metido a besta: quem ele
pensa que é, o Graf Potocki ?
Eu levei muitos anos pra en-
tender a expressão e o nome,
afinal de contas, quem era
esse tal de Graf Potocki ? Cla-
ro, um dia, finalmente, trope-
cei num texto, acho que do
Jacó Guinsburg, no qual a ex-
pressão estava lá, com todos
os efes e erres, tal qual minha
mãe a pronunciava: quem ele
pensa que é, o Graf Potocki ?

Fui pesquisar e descobri
a história dramática desse
conde polonês, que se con-
verteu ao judaísmo e pagou
com a vida, numa fogueira,
em Vilna, no século 18. O
Conde Valentine Potocki ,
essa lendária personagem da
nobreza polonesa, renunciou
ao catolicismo e se tornou
um judeu religioso. De acor-
do com a nossa tradição ele
tornou-se um sábio talmúdi-
co, discípulo reconhecido e
protegido pelo Gaon de Vil-
na, Eliyahu Ben Shlomo Zal-
man (1720- 1797)). Há mui-
tas versões sobre a sua his-
tória.  Na Lituânia, Polônia e
na Rússia, ele era e é conhe-
cido como o Ger Tzedek
(prosélito perfeito). As fontes
judaicas dizem que ele foi
queimado vivo por ordem da
igreja católica de Vilna em 24
de maio de1749 (7 Sivan
5509). Avraham e Zaremba
Há registros de que o jovem

Potocki e um amigo íntimo,
Zaremba, deixaram a Polônia
natal para estudar em Paris,
onde conheceram um velho
judeu de quem ganharam um
grande número de textos he-
braicos. Esse senhor seria
Menahem Man ben Aryeh
Löb de Visun, que seguiu Po-
tocki no sacrifício. Ele foi tor-
turado e executado em Vil-
na, aos 70 anos, um mês
após a morte do conde. Me-
nahem foi o professor dos
dois poloneses. Em seis me-
ses eles adquiriram conheci-
mento da linguagem bíblica
e sentiram-se atraídos pelo
judaísmo. Viajaram a Amster-
dam, um dos poucos lugares
na Europa em que um cris-
tão podia livremente abando-
nar sua religião e converte-
ram-se ao judaísmo. Potocki
assumiu o novo nome,
Abraham ben Abraham. Po-
tocki viveu um tempo na Ale-
manha, depois regressou à
Polônia e foi curtir a sua nova
existência judaica no povoa-
do de Ilye, na Grande Vilna,
onde sua origem cristã era
desconhecida. Mas acabou
sendo reconhecido pelas au-
toridades da Igreja, preso e
condenado à morte.  Ao ser
informado, o Gaon de Vilna
mandou-lhe uma mensagem
oferecendo resgatá-lo fazen-
do uso de alguma magia ca-
balística, mas ele recusou,
preferindo morrer   kiddush
Hashem  Abraham consultou

o Gaon sobre qual oração
ele deveria proferir momen-
tos antes de entregar a alma
a Deus. O Gaon teria res-
pondido:  Kadesh es Shi-
mcha  (quem santifica Seu
Nome em público) e enviado
um sheliach para ouvir a
reza e; Consta que a família
de Potocki, especialmente
sua mãe, fez de tudo para
recupera-lo à fé cristã. Tudo
inútil. O conde foi queimado
vivo depois de um longo pe-
ríodo na prisão, no segundo
dia de Shavuot. Leiser
Zhiskes, um judeu religioso,
mas imberbe, conseguiu sal-
var algumas cinzas que de-
pois foram sepultadas no ce-
mitério judaico. Ou seja, o
pessoal da Chevra Kadisha
de São Paulo deveria enten-
der que é possível, sim, en-
terrar cinzas no campo san-
to. Uma carta do rei polonês
concedendo o perdão a Po-

tocki chegou muito tarde para
salvar a sua vida. Mas a histó-
ria também tem um final feliz:
o amigo de Potocki, Zaremba,
regressou à Polônia alguns
anos antes de Potocki, casou
com a filha de um grande no-
bre e teve um filho. Ele man-
teve sua promessa de judeu-
novo. Viajou com a família para
Amsterdam, onde, após a cir-
cuncisão de seu filho e a  con-
versão da mulher, emigraram
todos para a Palestina. Ufa,
essa é a história do Graf Po-
tocki e da saga de Zaremba.
Onde anda o Steven Spielberg
que ainda não colocou essa
história numa super produção
cinematográfica ?

HENRIQUE VELTMAN
é jornalista.

hbveltman@gmail.com
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Agora sim!
Dou valor e

aplaudo de pé!
Durante o período mais critico da pandemia, Ruben

Lima, prefeito do nosso município, protege o cidadão
e livra comerciantes de impostos municipais

cobrados.  Panelas - Pernambucos  pode mais  e
cada um de nós acredita nisso!

Vamos construir nossa história juntos!
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Todos os sábados das 9h ás 10h



Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
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SEGUNDA  A SEXTA-FEIRA
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IGREJA EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA

NAS PEGADAS DE JESUS
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Projeto de lei
que cria Polo

Cultural,
Gastronômico e

Turístico na
Freguesia do Ó

A vereadora Sandra Santana (PSDB) iniciou o seu
mandato com um Projeto de Lei que apoiará o
comércio, a cultura e o turismo da Freguesia do Ó,

zona norte da capital. Intitulado Polo Cultural, Gastronômico
e Turístico do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, o
projeto prevê o incentivo a comerciantes e empresários
locais que aderirem à iniciativa, como a redução do IPTU e a
participação em eventos idealizados pelo projeto.   “O Largo
da Matriz é um dos principais ícones da Freguesia do Ó, um
local repleto de tradição e história. Nosso objetivo ao criar
este Polo é valorizar a cultura local, suas potencialidades e o
comércio da região, colocando o território oficialmente na
programação cultural da cidade de São Paulo”, destaca a
vereadora Sandra Santana.    O projeto possui uma série de
objetivos e metas como a atração de investimentos para a
região; realização de eventos e cursos; sensibilização da
comunidade para a criação de atividades educacionais e
culturais; limpeza urbana, segurança e transporte acessível;
além de preservar e valorizar a memória histórica, cultural e
turística do território.
  Os empreendedores da região que participarem do projeto
receberão o selo “Amigo da Freguesia do Ó”. De acordo

Bairro a Bairro
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com o projeto, quem conquistar o selo receberá 10% de desconto no
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, além de participar de
eventos de rua organizados pelo Polo.

 “Com a pandemia o desconto de 10% no IPTU será um importante
incentivo aos empreendedores, mas o principal benefício será fomentar
o comércio local com eventos e ações que ampliarão o alcance dos
comerciantes, além de trazer pessoas de outras regiões de São Paulo e
de cidades vizinhas para consumir, passear e aproveitar o que essa
importante região tem a oferecer”, destaca Sandra Santana.
  Além da sessão plenária, a vereadora Sandra Santana também
apresentou para os comerciantes locais a iniciativa, que vai agregar
para a valorização do território. “Um projeto como este em tempos de
pandemia se faz muito importante para nós, comerciantes da Freguesia
do Ó, pois estamos sofrendo com a restrição de funcionamento e
distanciamento social”, comenta um dos empreendedores que
participaram do encontro.

 O Projeto de Lei foi protocolado e está em processo de validação e
análise da casa. Em breve será apresentado na Sessão Plenária para
os 55 vereadores licenciados.
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TÉCNICO CONTÁBIL CRC 1SP 16659/05

Av. Itaberaba, 2741 - Freguesia do
Ó / São Paulo/SP (11) 3925-7005
Email: ferreirasantosimoveis@hotmail.com 94015-7222

Empresário
José Hugo
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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

Todos os sábados as 14 h - Radialista Adriano Silva
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JORNALISTA:
 CALIXTO DOS REIS

MTB: 0062284/SP

AÇÃO BRASIL
em Debate  todas

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

do jornalismo
brasileiro

 RÁDIO
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Abateria tem sido uma das críticas apontadas de forma mais recorrente aos iPhones, motivo que – de acordo com o
MacRumors – está levando a Apple a focar neste departamento para os modelos de 2021.

 De acordo com uma nota enviada aos investidores pelo analista Ming-Chi Kuo (um dos nomes mais respeitados em
assuntos relacionados com a Apple) parece que todos os novos modelos terão direito a baterias com uma capacidade
maior do que os quatro iPhone 12.

Thank you for watching
 Kuo adianta que a Apple conseguiu integrar baterias maiores depois de conseguir obter outros componentes com uma

dimensão mais reduzida, o que permitiu fazer uma organização de espaço mais eficiente. (Notícias ao Minuto)

Apple está
focada em
melhorar
bateria no
iPhone de
2021

Tecnologia
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Sabrina Sato vai comandar reality show
de aventura com celebridades na Record

A Record anunciou  \
segunda-feira (22) que
Sabrina Sato, 40, vai
apresentar o reality show A
Ilha. O programa vai reunir
13 celebridades em um
lugar paradisíaco do litoral
brasileiro.
 De acordo com o material
de divulgação, os
participantes serão
mostrados vivendo
aventuras e disputando
prêmios. A emissora diz
ainda que o público de
casa é quem vai definir os
rumos da disputa.
 Thank you for watching
 Com estreia programada
para julho, trata-se da

Famosas

primeira edição do
reality show. Ele se
junta a programas do
gênero como A
Fazenda, Power Couple
e Canta Comigo.
 Na emissora, Sabrina já
comandou o Game dos
Clones e o Made In
Japão, além do
Programa da Sabrina,
que foi ao ar entre 2014
e 2019. A apresentadora
também esteve à frente
do Domingo Show em
2020 (Notícias ao
Minuto).




