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A nossa sintonia no ar não muda, mas a nossa sintonia com você
vai aumentar a partir de agora.  Pois é, estamos de casa nova!

Poder receber melhor os artistas, principalmente na área musical e
poder fazer música ao vivo com qualidade é o grande diferencial que

os nossos ouvintes vão poder perceber. E a outra parte é a parte
tecnológica, de visual também, porque hoje o rádio Ação Brasil

também é visual",  Aproveite com a gente essa mudança e, como
sempre, seja bem-vindo.

RADIO AÇÃO BRASIL  ganha nova sede!

Você empresário quer divulgar seu negócio artístas do
Brasil e do mundo querem ouvir  sua musica aqui

 Entre em contato conosco. BEATRIZ APATI
Av. Dep. Emilio Carlos, 869 - Limão (Próx. a Padaria Lareira)

WATZAPP: 9.72973-530 - TEL:  3951-9477
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Os noticiários nos alertam
sobre ações de malandros
de toda espécie. Saídas de
Bancos, ruas desertas, an-
dar de madrugada, Pix e ou-
tras ações são prato cheio
para os ‘safados de plantão.
’Esses seminaristas’ não
perdoam, arrancando moto-
rista do volante, fugindo, o
carro será usado para outros
assaltos, lesando  o assaltado, pas-
sando grana da vítima para sua con-
ta!  Às vezes se dão mal; se depa-
ram com uma viatura policial e ao
seres presos, reagem, trocam tiros
e são ‘acertados’ pela melhor pon-
taria do policial. Acontece o in-
quérito, o policial é Julgado por
matar um ladrão! Para evitar
tal situação, os policiais de-
veriam, ao abordar um ‘fora-
da-lei’, em vez de portar
arma de fogo, portar rama-
lhetes de flores para ofe-
recer ao malandro! Com
essa atitude, ficaria livre

Malandragem em alta!

Calixto
dos Reis

de, ao acertar um fora-da-lei, ser pu-
nido! Pense nisso!
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Historiador Adrião Neto
defende restauração do farol

de Atalaia em Luís Correia

43

O historiador, dicionarista, poeta e romancista histórico Adrião Neto anunciou   domingo dia 5 de setembro
que deve iniciar uma campanha pela restauração do antigo farol da praia de Atalaia em Luís Correia. Este
equipamento de auxílio à navegação está quase destruído pela ação do tempo.  Adrião Neto disse que este
verdadeiro monumento histórico merece ser restaurado. Segundo o poeta e historiador, essa verdadeira relí-
quia e testemunha ocular da história da antiga vila de Amarração, merece a atenção da prefeitura. O historiador
Adrião Neto, natural de Lagoa do Camelo, região de Luís Correia, salienta que este farol está representado na
bandeira da cidade e em se realizando essa restauração que se construa também uma réplica e se coloque na
praça que homenageia o patrono da cidade servindo de atração turística. “É uma prova de compromisso da
municipalidade para com o resgate histórico”, disse.
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 Dia 27 de setembro se aproxima, partida
do herói brasileiro que salvou muitas vidas e
empresas. É preciso atentar bem no heroísmo
desse homem: Nelcy da Silva Campos Prático
da Barra que salvou muitas vidas e a cidade do
Recife. O incêndio que se alastrou no navio pe-
troleiro da Petrobras “Jatobá” com 1.500 tone-
ladas de gás GLP (Gás de cozinha) que ame-
açou toda uma cidade. O fogo sem poder ser
contido. Um franesi dantesco, o cenário cla-
mava um herói, que renunciasse a própria vida
para salvar muitas vidas, naquela madrugada
inserta 12 de maio de 1985 surgiu um herói,
com o plano de salvação para evitar a catástro-
fe maior, parecia fácil, mas realizá-lo ? O herói
infrentou todas as dificuldades.

 A voz forte do cantor Ricardo Braga foi a “pintura dos anos 70” no Terraço Portinári Restaurante o Sabor, em noite de grandes homenagens ao
cantor. O encontro foi idealizado pelo empresário, compositor e cantor da jovem guarda o internacional Theo Victor grande nome da área artística
de mundo de Deus.  O Portinári Restaurante Sabor, um dos mais tradicionais da Avenida Duque de Caxias, 529 no badalado bairro de Santa Cecília
é bem dirigida pelo mestre Ricardo Di Maria que tornou a casa uma das melhores da região por ser a única com três modadlidades.

Diversos cantores também apresentaram animando os convidados enquanto saboreavam uma deliciosa e suculenta macarronada num clima de
muito alegria e euforia tornado à noite agradável e com músicas que marcaram nossas vidas.

 Já não estava em si, o herói é ilógico,
não argumenta com o medo, era um homem
multiplicado em muitos homens, daí a sua
força e sua grandeza, partiu para rebocar o
navio em chamas que podia ter explodido to-
talmente, seria a primeira vítima. Ele sabia
disso. Lança-se ao perigo. E perde a noção
individual da vida. Ele vive todas as vidas. A
cidade toda. Esse herói cumpriu o seu dever
patriótico na hora escura, abissal, salvou mui-
tas vidas. Dever cumprido. É num horror como
esse que os heróis se revelam, este homem
era Nelcy Campos.  Seria bom que esse ato
heróico fosse levado ao conhecimento de to-
das crianças do Brasil. No dia 27 de setembro
de 1990 ele partiu para outra missão.

A “pintura dos anos 70”
                                    na voz de Ricardo Braga

Nelcy Campos
 Filho há 36 anos evitou a

tragédia no Recife

Joyce Silva, 23 anos, cabe-
los pretos, olhos castanhos.
seu Hobby é dançar!

Ela é uma das TOP da Sport
Models e estará no Concurso
Miss Cidade de São Paulo
Models Brasil. Visite nosso Site:
www.sportmodels.com.br

A TOP da Sport
Models
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Os convidados especiais do Theo Victor.Ricardo Di Maria, Theo Victor, Ricardo Braga e D'Carlos.
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CELULAR: OI - 9.5407-8696 - 9.5127-7600 - TIM  TELEFONE: 2309-3526

JORNALISTA:  CALIXTO DOS
REIS  - MTB: 0062284/SP 9.7297-3530

TODOS OS SÁBADOS DAS 11H ÁS 12H

PROGRAMA CALIXTO DOS REIS

PROGRAMA CALIXTO DOS REIS & AMIGOS
SEGUNDAS  ÁS SEXTAS-FEIRAS  - DAS 11H  ÁS 12HS

SEGUNDAS  ÁS SEXTAS-FEIRAS -  DAS 15H  ÁS 16HS
PROGRAMA CALIXTO DOS REIS
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O Projeto Gauss, associação sem fins lucrativos voltada à educação, abriu inscrições para o processo seletivo
de novos bolsistas. Os selecionados ganham bolsas de estudos nos melhores cursinhos pré-vestibular, além de
mentoria individual, apoio psicológico e pedagógico, auxílio financeiro e suporte multidisciplinar.

 Estudantes de todo o país podem se inscrever para estudar de forma online. Para participar do processo, é
preciso ter concluído ou estar matriculado em 2021 no 3° ano do Ensino Médio na rede pública ou particular com
bolsa integral. As inscrições vão até 17 de outubro pelo site: www.gauss2022.trieduc.com.br

   Com atuação presencial em quatro regiões do Brasil (São Paulo, Distrito Federal, Sergipe e Paraná) e, pela
primeira vez, em todo o país através do ensino à distância, o Gauss possui um percentual de 85% dos alunos
aprovados nos vestibulares das melhores instituições educacionais de Ensino Superior do Brasil, segundo a
entidade. (A Tarde)

Projeto abre  processo seletivo para bolsas de estudo
em cursinhos pré-vestibular; saiba como participar
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  BEATRIZ APATI, professora de
dança e coreógrafa, formada pelos
nomes mais importantes da dança.
Formada ao nível do balé russo, com
grandes estrelas da melhor e maior
escola de ballet do mundo, o Bolshoi,
estuda dança desde entăo.   Ela tinha
3 anos e, assim, domina todas as
formas de dança, balé clássico, jazz,
sapateado americano, hip hop,
samba, zumba, dança do ventre,
aeróbica coreografada, ritmos latinos,
entre outros ..... Criador do projeto
Dance for All, onde há 6 anos dá
aulas de balé para crianças em
situaçăo de vulnerabilidade social, o
projeto teve início em 2015, trazendo
alegria a várias crianças, em escolas
da regiăo e centros culturais.
Também participou do Projeto de
Civilizaçăo da Polícia Civil,
oferecendo aulas gratuitas de balé
Para crianças em situaçăo de
fragilidade, algumas vítimas de
violęncia, na Delegacia da Mulher,
nascida em Joinville Santa Catarina,
a capital da Dança fica a 4 anos em
Săo Paulo, onde também desenvolve
núcleos de balé gratuitos.

Biografia da Beatriz Apati,
Embaixadora da paz no Brasil e
na Colômbia na Arte da Dança
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Estar na bancada de um programa de tv, de camarote, assistindo os calouros, e com a plena responsabilidade de
avaliar cada Artista, para mim, é bem mais que o status e a honra de ser competente para avaliar um Artista , para mim é a responsabilidade
de avaliar de uma forma humana, afinal, eu já estive ali antes de conquistar meus titilulos , vejo cantores que junta as suas moedas e vem em
busca do sonho, vejo tantos guerreiros em busca de mostrar seu talento. EU BEATRIZ APATI, procuro conhecer a história de cada calouro,
saber seus objetivos estar atenta ao esforço, e acima de tudo ter humanindade ao falar, conforme o ditado popular , se nao puder ajudar nao
atrapalhe, então  procuro fazer uma avaliação com pleno incentivo ao candidato que mesmo se for  eliminado nao vai desisitir , saber avaliar
e ao mesmo tempo incentivar é meu objetivo, e é isto que me faz competente para estar sentada na Bancada do programa O Show é seu !
De Ricardo Moises , pela Band Paulista , que vai ao ar aos sábados com muita carinho aos telespectadores ligue a TV . ““Beatriz Apati,
Embaixadora da paz no Brasil, pela arte e Cultura sem Fronteiras, bailarina de Reconhecimento Internacional da qual cursou com os
maiores nomes da Dança.“Cursou com professores  a Nível Bolshoi Russia, ganhadora do prêmio  Internacional Iberoamericano El Nevado
de Oro Solidário, modelo e Atriz. “Idealizadora do Projeto Dança para todos ballet Gratuito a comunidade desde 2015, locutora e produtora
Artística pela Rádio Ação Brasil, jurada pela Band Paulista e SBT .

SER JURADA .....
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BEM ESTAR

Iogurte natural: 6 motivos
para consumir diariamente

Ótimo para preparar vitaminas, smoothies e incrementar saladas, o iogurte natural é um ingrediente bem
nutritivo que ajuda a manter o organismo em equilíbrio. Esse tipo de iogurte é bastante versátil (tem um sabor
mais neutro), podendo ser usado em preparos salgados ou doces. Para te convencer a montar um cardápio
diário mais light e saudável, nós listamos 6 motivos para consumir iogurte natural de forma regular. Dá uma
olhada!

1. Melhora o funcionamento do intestino
Ao consumir iogurte natural diariamente, é possível melhorar de forma significativa o funcionamento do intes-

tino. Isso porque ele ajuda a restabelecer a flora intestinal, aumentando os níveis de bactérias boas, que melho-
ram a imunidade e o processo de digestão, e eliminando os microrganismos danosos para o organismo.

2. Fortalece os ossos, músculos e dentes
Por ser fonte de cálcio, fósforo, potássio, magnésio e vitamina D, o iogurte natural também é importante para

o fortalecimento dos ossos, músculos, articulações e dentes. No caso de mulheres que estão passando pela
menopausa, em especial, o iogurte é um alimento que pode ajudar bastante. Isso porque ele ajuda a repor o
cálcio, outros minerais e vitaminas – evitando problemas como a osteoporose e osteopenia, doenças que são
mais frequentes em mulheres mais velhas.

3. É fonte de proteínas
Você sabia que o iogurte natural também é uma fonte de proteínas? Por isso, ele ajuda no fortalecimento da

musculatura, dos ossos, melhora o sistema imunológico e também o funcionamento dos hormônios. A nossa dica
é incluir esse tipo de iogurte em preparos com frutas e outros ingredientes ricos em vitaminas e antioxidantes.

4. É rico em vitaminas do complexo B, C e D
Além de fornecer proteínas, cálcio e outros minerais, o iogurte natural se destaca por ser rico em vitaminas

B1, B2, B3, B6, B9, B12, C e D. Ou seja, ele fortalece bastante a saúde do coração (previne problemas cardía-
cos), melhora o sistema de defesa do corpo e tem ação antioxidante, combatendo os radicais livres.

5. Melhora a saúde dos sistemas nervoso e imunológico
O iogurte natural também é considerado um grande aliado para o funcionamento dos neurônios e para a

saúde do cérebro como um todo. Ele melhora o metabolismo e também contribui para a saúde do sistema
imunológico, fortalecendo o organismo contra possíveis gripes, resfriados e diferentes infecções. Por isso, vale
a pena incluí-lo em diferentes refeições – seja no café da manhã, almoço ou até jantar. Ele pode ser usado no
preparo de molhos para saladas, por exemplo.

6. Auxilia em dietas para a perda de gordura corporal
Caso o objetivo seja queimar calorias e perder gordura corporal, o iogurte natural é um ótimo ingrediente para

incluir no cardápio. Isso porque ele tem baixo teor calórico, garante saciedade e fornece nutrientes (como cálcio
e proteínas) que combinados com uma rotina de exercícios ajudam a acelerar o metabolismo e eliminar acúmu-
los de gordura. (Conqusite sua Vida)
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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

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

11411
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www.radioacaobrasil.com

RÁDIO AÇÃO BRASIL
   Estamos chegando com força total em novo endereço, você empresário quer divulgar

seu negócio  -  Artístas do Brasil e do mundo querem ouvir  sua musica aqui  -
 Entre em contato conosco.    BEATRIZ APATI DIRETORA ARTÍTISTICA

De segundas ás
Sextas das 12h ás 14h
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Em comunicado, Pfizer diz que sua vacina contra
Covid-19 é segura e protege crianças

Revista Ação Brasil / Setembro de 2021

SAÚDE

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
      Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br
Tels: 3801-4115 - 3675-0929

A Pfizer e a BioNTech disseram nesta segunda-feira (20) que sua
vacina contra Covid-19 induziu uma forte resposta imunológica em
crianças de 5 a 11 anos. As farmacêuticas pretendem pedir autoriza-
ção para uso do imunizante em pessoas dessa faixa etária nos Esta-
dos Unidos, na Europa e em outros lugares assim que possível.
Segundo a agência de notícas Reuters, as farmacêuticas disseram
que a vacina gerou uma reação imune nas crianças em seu teste
clínico de fase 2/3 que se equipara ao que foi observado em jovens de
16 a 25 anos. O perfil de segurança também foi de modo geral com-
parável ao grupo de idade maior, afirmaram.  “Desde julho, os casos
pediátricos de Covid-19 aumentaram cerca de 240% nos Estados
Unidos, salientando a necessidade de vacinação para a saúde públi-
ca”, disse o diretor-executivo da Pfizer, Albert Bourla, em um comuni-
cado à imprensa.

 “Esses resultados dos testes oferecem uma forte base para bus-
carmos a autorização de nossa vacina para crianças de 5 a 11 anos,
e pretendemos apresentá-los à Agência de Alimentos e Drogas [FDA
na sigla em inglês] e a outros órgãos reguladores com urgência.”

 Autoridades de saúde graduadas dos EUA acreditam que os re-
guladores poderão tomar uma decisão sobre a segurança e a eficá-
cia da vacina em crianças três semanas depois de as empresas
apresentarem o pedido de autorização, disseram à Reuters duas
fontes no início deste mês. (Metro1)
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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
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O que faz um corretor de imóveis
 e como ele pode ajudar?

Se observarmos o mercado imobiliário de uma maneira
simplificada, veremos, de um lado, um grupo formado pelos
proprietários de imóveis que têm a intenção de vendê-los e do
outro o grupo dos compradores. Entre ambos, estão os imóveis
que são negociados.
 De fato, vendedores e compradores são os protagonistas que
qualquer transação imobiliária. Então, qual é a real utilidade de um
corretor de imóveis e o que ele pode fazer para lhe ajudar?
O corretor de imóveis promove a aproximação das partes -  A
venda de qualquer bem exige uma dedicação especial, que é
necessária não só para ofertar aquele bem ao mercado, como
também para apresentá-lo adequadamente aos interessados.
Quando tratamos de algo que inclui inúmeros detalhes e com
valor tão elevado quanto representa um imóvel, essa dedicação
precisa ser ainda maior.
 Pelo lado do vendedor, o corretor cumpre a função de ofertar o
imóvel ao mercado da forma mais apropriada, defendendo os
interesses do proprietário. No interesse do comprador, ele tem a
capacidade de selecionar e de apresentar os imóveis que mais
se alinham com o perfil de quem procura pelo lar. Ou seja, ele é
um mediador de interesses.
Faz a avaliação correta  O valor de um imóvel inclui fatores

bastante objetivos, que uma rápida consulta pela internet é capaz
de resolver. Um deles, por exemplo, é o Custo Unitário Básico
(CUB), medido pelo Sinduscon, que permite que as referências
de valor sejam encontradas.
 Contudo, existem outras variáveis não tão objetivas que também
precisam ser consideradas na avaliação. Por exemplo, a oferta e
a procura em determinada região, a situação favorável ou
desfavorável da economia para aquele determinado tipo de
imóvel, a posição do imóvel com relação ao sol, a qualidade das
vagas de garagem, o acabamento da cozinha, entre tantas mais.
 Dada à vivência de mercado que tem e ao treinamento que se
submete com regularidade, o corretor de imóveis é o profissional
que sabe combinar com bastante precisão todas as variáveis –
objetivas e subjetivas – para alcançar uma referência adequada
de preço para o imóvel.
Tem disponibilidade para ofertar e procurar imóveis  A vida do
corretor de imóvel está voltada justamente para essas duas
atividades principais: ofertar imóveis e procurar empreendimentos.
Com isso, ele poupa o tempo e o esforço tanto dos vendedores,
quanto dos compradores.
Arca com a divulgação do imóvel -  É muito difícil vender um

imóvel sem que uma boa divulgação seja feita. Como o corretor
depende da venda para receber a comissão, ele se empenha ao
máximo para divulgar os imóveis que estão em sua carteira. Por
isso, ele instala faixas, divulga nas redes sociais, anuncia em
jornais e sites e investe bastante em outras modalidades de
divulgação, fazendo de tudo para que os compradores encontrem
os imóveis que tanto desejam e para que os vendedores
encontrem os compradores que precisam.

Ele mostra um imóvel quantas vezes forem necessárias -
Antes de ser vendido, na maior parte das vezes, um imóvel é
visitado por um grande número de curiosos ou de verdadeiros
interessados. Mesmo depois de se interessar bastante por uma
opção, também é comum a pessoa retornar a ela várias vezes,
para tirar dúvidas, apresentar à família, aos amigos etc. Em todas
estas ocasiões o corretor é a pessoa que está presente e à
disposição para esclarecer o que for necessário.
Confere a documentação -  Um dos momentos mais agradáveis
para a pessoa que está procurando um imóvel para comprar
ocorre quando ela, finalmente, identifica aquele que está de acordo
com o que procura. Da mesma forma, é uma satisfação tremenda
para o vendedor, quando alguém diz: “vou ficar com ele”. Contudo,
esse momento tão esperado pode ser frustrante quando, durante
a análise dos documentos, alguma irregularidade que impeça a
venda do imóvel é encontrada.

 Como existe a prática profissional de analisar antecipadamente a
documentação do imóvel, o corretor é capaz de evitar situações tão
constrangedoras e desagradáveis como esta. Assim, ele poupa o
tempo do comprador, ao mesmo tempo em que pode orientar o
vendedor sobre as formas de regularizar o imóvel.
O corretor tem um olho clínico -  Quando uma pessoa se dedica a
uma profissão ela acaba desenvolvendo habilidades especiais que,
normalmente, outras pessoas não teriam. É por isso que um bom
médico consegue perceber que a saúde de alguém não vai bem
apenas olhando os olhos do paciente e que um motorista de táxi
experiente consegue evitar as vias congestionadas em horários de
rush.
 Com o corretor de imóveis não é diferente. Com a experiência que
ele adquire visitando diariamente inúmeros imóveis, comparando
valores variados e conversando com pessoas de todos os tipos, ele
se torna capaz de perceber detalhes que a experiência profissional
facilita notar. Por exemplo, ele consegue discernir se alguém é um
comprador em potencial ou se está apenas querendo conhecer o
mercado, o que evitaria expectativas frustrantes do vendedor. Ao
mesmo tempo, ele pode notar com maior facilidade sinais na
construção que podem indicar defeitos, como uma infiltração, por
exemplo, o que protegeria o comprador de um mau negócio.
Ele pode sugerir e orientar decisões de compradores e de

vendedores  - Essa mesma experiência permite que o corretor
indique a compradores e vendedores alternativas que podem
abreviar uma busca e agilizar uma negociação. Por exemplo, pode
sugerir algumas pequenas reformas que adequem o imóvel ao gosto
do comprador ou, por outro lado, ele pode indicar ao vendedor
algumas vantagens de arcar com pequenas despesas que possam
facilitar o negócio.
É um negociador profissional  - A negociação é uma arte para a

qual nem todo mundo está habilitado, mas que faz parte da essência
da profissão do corretor de imóveis. Por isso, ele é capaz de alcançar
uma boa posição de negócio tanto para quem vende, quanto para
quem compra.
Evita a exposição excessiva de vendedores e de compradores

Comprar e vender imóveis, na maior parte das vezes, exige que o
interessado entre em contato com pessoas desconhecidas. Contudo,
com a contratação de um corretor esta exposição é reduzida ao
mínimo indispensável.
 Mesmo quando as pessoas tomem os maiores cuidados, se elas
conduzem uma negociação diretamente, permanecem alguns
riscos que podem resultar em prejuízos para as partes envolvidas.
Se a negociação é conduzida por intermédio de um corretor, esse
risco é minimizado.

Agora que você já sabe como um corretor pode lhe ajudar na compra
de imóve
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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
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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.
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Jornalista Calixto dos Reis,
RÁDIO AÇÃO BRASIL em

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

do jornalismo brasileiro

www.radioacaobrasil.com

POESIA EM FOCO

Dina Paraguassú

Quando o dia amanhecer
Como uma estrela
Brilhando longe a piscar
Neste céu escuro a noite inteira
Fazendo-me sonhar
 O seu brilho cada vez mais distante
Sou um pobre navegante
No oceano dos seus olhos
Poderia navegar
 Para te encontrar um instante
Para te entregar meus sonhos
Carregados de emoção
Meu amor infinito, minha solidão
 As gotas de lágrimas
Que regam meu jardim
Os versos que brotam flores
Que colho só para mim
 Os desejos que são frutos do meu viver
Os sonhos e ilusões de viver só pra você
Mas, guardo no peito, o doce desejo
Guardo as flores, formando um só buquê
 Que entregarei só pra você
Quando o dia amanhecer
Ao acordar do sol
Iluminando meu sonho de amor com você

Enfermeira, especialista
em Saúde  Pública e  do

Trabalhador
Poetisa e Compositora.
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 José Paraguassú Martins Cronemberger
Reis (Escritor, letrista, músico,

compositor, poeta e produtor cultural)
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De vestido PP aberto, Cleo
rouba a cena ao deixar à

mostra suas curvas

Nesta terça-feira, 21, a artista - que chama
sempre atenção com suas fotos ousadas - foi
destaque na rede social ao aparecer com um
vestido micro.  Usando a peça mínima e com
algumas aberturas, a filha de Glória Pires (57) e
Fábio Júnior (67) esbanjou suas curvas
deslumbrantes.  "My hips don't lie", escreveu um
trecho da música de Shakira (44) ao aparecer se
exibindo como a cantora. Não demorou para
Cleo receber elogios. "Maravilhosa",
exclamaram os fãs.

O Bar do Tião é um local
onde os amigos se reúnem
para apreciar uma cerveja
bem gelada, conversar, rir, as-
sistir aos jogos do seu time
de coração, paquerar e se di-
vertir muito.   Estamos aber-
tos de segunda a sábado. O
Bar traz além das saborosas
porções, diversos atrativos
especiais. Dispomos de um
vasto acervo de cachaças na-
cionais e importadas.  Sinta-
se à vontade com seus ami-

gos e familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos nossos serviços. A
conquista de nossos clientes está relacionada a grande qualidade que ofere-
cemos em nossos serviços.

Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó
  Telefones: (11) 3999-5213 / 94736-4989  www.bardotiao.com.br

Bar do Tião Sede Zero
Roteiro Famoso
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:
DICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

 EM CASO DE ACIDENTES
Acidentes com vítimas precisam de maior atenção por parte de quem

socorre. Seja na estrada ou em vias públicas, o atendimento precisa ser
rápido e objetivo. Segundo o Tenente Bombeiro Caetano, entre as medi-
das imediatas, ele indica manter a calma; garantir a segurança das pesso-
as no local do acidente, sinalizando a área; pedir socorro especializado,
acionando entidades com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) ou a polícia; e verificar o estado das vítimas.   Alerta ainda que
cada acidente é diferente do outro. Por isso, a opção pela melhor forma de
atendimento depende das características da situação.  O socorro pode
ser acionado nos telefones: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu): 192 - Resgate do Corpo de Bombeiros: 193 - Policia Militar: 190
Programa : Ação e Adrenalina  - Com Bombeiro Caetano. Todas as terças
das 16:00 hs às 16:30  - Todas às quartas das 21:00 horas às 21:30 horas
- www.tvtudoweb.com.br  - www bombeirocaetano.com.br
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Todos os sábados das 9h ás 10h
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Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
 iconix_digital@hotmail.com  |  Tel: (11)3976-9677

Carlinhos Maia será homenageado em enredo
de escola de samba no carnaval de São Paulo

 O influenciador digital alagoano, Carlinhos Maia, será
homenageado pela escola de samba do Grupo Especial de São
Paulo, Império de Casa Verde. O anúncio foi realizado na noite
desta sexta-feira (10) e o desfile do carnaval 2022 terá como
tema: “O Poder da Comunicação: Império, o Mensageiro das
Emoções”.    Nas redes sociais, o influenciador disse que “mesmo
que eu escreva todos os textos do mundo com as mais lindas
palavras, jamais vai definir o que a noite de hoje representou na
minha vida”. Ele também afirmou que será o primeiro
influenciador a ser tema da escola e agradeceu a oportunidade.
O anúncio foi realizado através de uma live apresentada pela
comunicadora Patricia Liberato e da Rainha de Bateria Valeska
Reis na nova sede da agremiação seguindo todos os protocolos
de segurança. O evento contou com a presença da ala musical,
bateria, elenco de passistas, baianas, a Madrinha Theba Pytilla e
o homenageado da noite, Carlinhos Maia.

 Durante a transmissão, foram reveladas imagens da nova
sede da quadra social da agremiação que passou por um processo

de mudança de endereço, além da explanação do Enredo assinado pelos carnavalescos: Mauro Quinates e Leandro Barbosa e do Samba
Enredo composto por: André Diniz, Marcelo Casa Nossa, Claudio Russo, Darlan Alves, Samir Trindade, Diego Nicolau e Fabiano Sorriso.

CARNAVAL

Grupo Especial
25 DE FEVEREIRO
Sexta-feira
23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi
00h20 – Colorado do Brás
01h25 – Mancha Verde
02h30 – Tom Maior
03h35 – Unidos de Vila Maria
04h40 – Acadêmicos do Tatuapé
05h45 – Dragões da Real

26 DE FEVEREIRO
Sábado
22h30 – Vai-Vai
23h35 – Gaviões da Fiel
0h40 – Mocidade Alegre
1h45 – Águia de Ouro
2h50 – Barroca Zona Sul
3h55 – Rosas de Ouro
5h00 – Império de Casa Verde

Grupo de Acesso
27 DE FEVEREIRO
Domingo – ACESSO I
21h – Morro da Casa Verde
22h – Camisa Verde e Branco
23h – Mocidade Unida da Mooca
00h – Independente Tricolor
1h – Estrela do Terceiro Milênio
2h – X-9 Paulistana
3h – Leandro de Itaquera
4h – Pérola Negra

28 de fevereiro
Segunda-feira – ACESSO II
20h – Brinco da Marquesa
20h50 – Camisa 12
21h40 – Uirapuru da Mooca
22h30 – Primeira da Cidade Líder
23h20 – Unidos de Santa Bárbara

0h10 – Torcida Jovem
1h – Nenê de Vila Matilde
1h50 – Unidos do Peruche
2h40 – Imperador do Ipiranga
3h30 – Amizade Zona Leste
4h20 – Tradição Albertinense
5h10 – Dom Bosco de Itaquera

 Ordem do Desfile de SP 2022
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Cels: 9.5407-8696 - 9.5127-7600
 Telefone: 2309-3526

Com o tema "A tradição que
nos conecta", o Grupo São Cristó-
vão Saúde promoveu um jantar de
relacionamento junto à comunida-
de portuguesa de São Paulo. O
evento foi realizado no Cais do
Porto Taberna, situado dentro do
Clube da Portuguesa de Despor-
tos, no Canindé, sendo destina-
do ao corpo diretivo do clube, bem
como aos líderes da Instituição e
comunidade lusa.  Dentre os con-
vidados, estavam o Presidente
Manuel Magno Alves (Conselho da
Comunidade Luso-brasileira do
Estado de São Paulo), Presiden-
te Dr. Nuno Rebelo de Sousa (Câ-
mara de Comércio Brasil-Portu-
gal, filho do Presidente de Portu-
gal), Cônsul Geral Adjunto - Dr.
Jorge Longa Marques (Consula-
do Geral de Portugal em São Pau-
lo), Presidente Antonio Castanhei-
ra (Associação Portuguesa de
Desportos), Presidente Antero
Pereira (Associação e Sindicato
da Indústria de Panificação e Con-
feitaria do Estado de São Paulo) e
demais participantes que repre-
sentaram suas casas regionais.
Durante o evento, algumas home-
nagens foram realizadas ao ex-
Diretor Comercial do São Cristó-
vão Saúde, Luiz Antonio Pereira
Martinho, que também foi mem-
bro do Conselho da Comunidade
Luso-brasileira e grande colabo-
rador e torcedor da Rubro-Verde.
Na oportunidade, a fadista Glória
de Lourdes, cantou músicas típi-
cas de Portugal em tributo ao Sr.
Martinho, emocionando a todos
os presentes, incluindo Maria Ce-
cília Chiarastelli Martinho (espo-
sa) e Larissa Martinho (primogê-
nita de Luiz). O ex-Diretor Comer-
cial também foi homenageado
pelo Presidente da Portuguesa,
Antônio Castanheira, e pelo Pre-
sidente/ CEO do São Cristóvão
Saúde, Engº Valdir Pereira Ventu-
ra.  "Gostaria de chamar à memó-
ria àquele que de forma incansá-
vel se dedicou ao trabalho e à mis-
são do Grupo, assim como tão
bem nos representou ao fazer
parte da Diretoria do Conselho da
Comunidade Luso-brasileira. O
Diretor Comercial, Luiz Antonio
Pereira Martinho, que nos deixou
no dia 20 de outubro de 2020 viti-
mado pela Covid-19, dividiu co-
nosco sua vivência como executi-
vo e fez a diferença nos resulta-
dos Institucionais que hoje apre-
sentamos. Meu primo, meu gran-
de amigo, torcedor fanático da

Dr. Antonio de Almeida e Silva, Dr. Manuel Magno Alves, Dr. Jorge Marques,
Engº Valdir Pereira Ventura, Teresa Morgado e Paulete Ventura

Portuguesa e bastan-
te orgulhoso de suas
raízes lusitanas, deixa
comigo as bonitas me-
mórias da nossa in-
fância. Sabemos que
Deus o acolheu com
extrema felic idade",
discorreu Ventura.

 O jantar teve como
principal objetivo es-
treitar o relacionamento entre os
convidados, bem como apresen-
tar os novos produtos do Plano
de Saúde São Cristóvão, lança-
dos no mercado no mês de agos-
to, através do Diretor Comercial
do São Cristóvão Saúde (Ronal-
do Martins), da Gerente de Pro-
dutos (Vanessa Amaral), e do
Gerente Comercial (Danilo Neto).
Além disso, o encontro também
serviu para oficializar o Grupo
como o plano de saúde da co-
munidade portuguesa de São
Paulo.  "Aproveito a oportunida-
de para agradecer o incondicio-
nal apoio de todos da comuni-
dade lusa, enaltecendo a marca
São Cristóvão Saúde nesse im-
portante evento que nos une.
Com muito orgulho sou neto de
português, do Sr. José Augusto
Ventura, e que, em 2019, fui ho-
menageado pelo Conselho da
Comunidade Luso-brasileira por
essa ascendência portuguesa e
engajamento nas ações junto à
comunidade lusitana. A todos o
meu muito obrigado", declarou
Ventura.

Durante o jantar, os convida-
dos foram contemplados com
um kit personalizado - camisa
oficial, cachecol do clube e azu-
lejo português com o nome de
cada família presente - sendo
uma lembrança criada em con-
junto e parceria entre São Cris-
tóvão Saúde e Portuguesa de
Desportos.

Valdir Pereira Ventura, Larissa Martinho, Maria Cecilia Martinho,
Paulete Ventura, Dr. Manuel Magno Alves, Antero José Pereira e Valdir Ventura

Sobre o Grupo São
Cristóvão Saúde

Administrado pela Associa-
ção de Beneficência e Filantro-
pia São Cristóvão, o Grupo São
Cristóvão Saúde é constituído
pelas seguintes Unidades de
Negócio: Hospital e Maternida-
de Geral, Plano de Saúde, oito
Unidades Ambulatoriais, Filan-
tropia, Centro de Atenção Inte-
gral à Saúde (CAIS), Instituto de
Ensino e Pesquisa (IEP) e Ho-
tel Recanto São Cristóvão, loca-
lizado em Campos do Jordão.
Referência em saúde, na Zona

Leste de São Paulo, a Insti-
tuição completou 109 anos
em dezembro de 2020. Atra-
vés da gestão administrati-
va dirigida pelo CEO/Presi-
dente, Engº Valdir Pereira
Ventura, tem sido promovi-
da uma grande moderniza-
ção e expansão em sua es-
trutura física e tecnológica,
investido em equipamen-
tos, certificações e profissi-
onais qualificados.

Atualmente, o Hospital e
a Maternidade aumentaram
a capacidade de internação
passando de 171 para 275
leitos, além das oito Unida-
des dos Centros Ambulato-
riais, Centro Laboratorial
Américo Ventura (CLAV) e do
Centro de Atenção Integral à
Saúde que realizam diaria-
mente milhares de consul-
tas, proporcionando quali-
dade assistencial às mais
de 160 mil vidas do Plano
de Saúde.

O atual Presidente/ CEO
do Grupo São Cristóvão
Saúde, Engº Valdir Pereira
Ventura, é também o Vice-
Presidente da ACSP - Asso-
ciação Comercial de São
Paulo e o 1º Diretor Finan-
ceiro da FEHOSP- Federa-
ção das Santas Casas e
Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo.

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE realiza
jantar especial na Portuguesa
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IGREJA
EVANGÈLICA

MISSIONÁRIA
NAS PEGADAS

 DE JESUS



Familia Lopes Paproche
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A Pérola do Litoral Paulista
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Projeto de lei
que cria Polo

Cultural,
Gastronômico e

Turístico na
Freguesia do Ó
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10 dicas para o esmalte
 durar mais nas unhas

Não é fácil! Por muitas vezes as mulheres passam um
tempo enorme fazendo as unhas e, no dia seguinte,
encontrar o esmalte descascado. Mas a dica é: o
sucesso está nos detalhes. Ou seja, pequenos truques
podem ser adotados para o esmalte durar mais.

Por isso, a Beauty Tudo selecionou dicas de experts no
assunto para que você fique com o esmalte até cansar
dele sem sinais de desgaste.

Confira as dicas abaixo:

  Lave as mãos antes de começar o “ritual manicure”,
certificando-se de que as unhas estão sem resíduos de
produtos, permitindo melhor aderência do esmalte;
Evite lixar a superfície das unhas, o que pode
enfraquecê-las, facilitar a quebra ou a descamação que
resultam em menor permanência do esmalte;

Se a ideia é a longa duração, selecione com cuidado o esmalte. Prefira um que proporcione alta cobertura e em gel, que
comprovadamente dura mais;
Faça o teste da condição do esmalte antes de usá-lo, verificando se ele está excessivamente pastoso e denso. Quanto mais
fino e fluido, mais durabilidade;
Escolhido o esmalte, passe uma base fortalecedora antes de começar a esmaltar;
Tente passar apenas uma, no máximo, duas camadas de esmalte em cada unha, reduzindo as chances de descamar;
Tome cuidado para não acumular esmalte nas pontas das unhas ou nas laterais porque esse acúmulo deixa a superfície mais
sujeita a descascar;
Se for possível, passe o palito com algodão e removedor no topo das unhas reduzindo as chances das pontinhas descamarem;
Evite ficar balançando as mãos ou deixá-las no vento para secar mais rápido. Isso pode formar minibolas ou fissuras no
esmalte;
Aplique um top coat sobre as unhas e reaplique após três dias para blindar ainda mais o esmalte. (Ibahia)

Beleza



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

Empresário
José Hugo
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Professor João Augusto
9.5247-7510
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Secretaria Estadual da Cultura expõe
“A arte de Yoshino Mabe”

Com 91 anos de idade, Yoshino
Mabe, viúva do pintor Manabu Mabe,
realiza a partir de 15 de setembro até
15 de outubro, sua primeira exposição
individual. A mostra intitulada “A ARTE
DE YOSHINO MABE”, ocorrerá no Joh
Mabe Espaço Arte& Cultura, à Av.
Brigadeiro Luís Antônio, 4225, Jardim
Paulista, em São Paulo, com a
realização do Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa.

A mostra tem a curadoria do crítico
de arte Enock Sacramento, com
coordenação de Ely Iutaka, concretiza
um antigo projeto da artista, o de
mostrar individualmente sua produção
pictórica. Ao longo de sua carreira
Yoshino participou de várias exposições
coletivas, sobretudo de artistas da
comunidade japonesa em São Paulo,
inclusive de Salões do Grupo Seibi.

 Sua primeira exposição solo reunirá
30 pinturas, a primeira delas criada em
1957, ano em que se mudou com o
marido e os três filhos – Joh e Ken
(gêmeos) e Yugo – de Lins para São
Paulo. Trata-se de uma natureza morta
com ‘cebolinhas’, pintada
conjuntamente com Mabe, cada um em

seu cavalete. Yoshino e Mabe pintaram
outras naturezas mortas e também
paisagens juntos, porém separadamente,
ao longo de sua vida. Segundo o curador
Enock Sacramento, “estas obras são
parecidas, mas não são iguais, pois
Mabe nunca estimulou Yoshino a copiar
o assunto, mas a recriá-lo livremente”. A
mostra inclui cinco pares de pinturas
criadas ao mesmo tempo por Yoshino e
Mabe, constituindo-se em destaques da
mostra.

 Yoshino Mabe afirma que sua relação
com a arte é simples, discreta, porém
marcante. “Inicialmente, eu ficava
olhando Mabe pintar”, afirma. “Em São
Paulo, ele tinha umas poucas alunas.
Continuei a observar como ele fazia.
Compreendi que é difícil definir a arte.
Meu cotidiano era ser esposa, mãe e dona
de casa. Aos poucos, me aproximei da
pintura. E comecei a pintar, no período
da tarde, em nossa casa. O que eu faço
é dar vida a uma natureza morta através
das cores, das formas, conforme a luz.
Estou muito feliz em poder exibir meus
trabalhos realizados durante a minha
convivência com Manabu e uns poucos
que realizei depois que ele partiu. Ele
sempre me apoiou, me estimulou a pintar
embora nunca tenha retocado uma tela
minha. Ele apenas falava: por que não
faz assim, por que não clareia um pouco
aqui…”, relembra Yoshino das ricas
orientações do marido.

 De acordo com o curador da
exposição “Yoshino Mabe é uma pintora.
Aprendeu o ofício com Manabu Mabe e
o exerceu por muitos anos, embora de
maneira intermitente. É perceptível uma
certa influência do marido em sua obra,
mas ela procurou seguir seus próprios
caminhos”.

 A exposição será realizada em
decorrência de projeto submetido ao
ProAC – Programa de Ação Cultural a
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo pela
Cataloga.com e terá coordenação geral
de Ely Iutaka. As visitas à exposição,
em obediência a medidas de segurança
sanitária, serão pré-agendadas pelo
Sympla, lotação 10 pessoas por sessão,
para evitar aglomerações.

 Os visitantes deverão usar máscaras
e na entrada da galeria será
disponibilizado álcool gel para todos.

Serviço
Exposição “A Arte de Yoshino

Mabe” Onde: Joh Mabe Espaço
Arte & Cultura - Av. Brigadeiro Luís

Antônio, 4225, Jardim Paulista -
São Paulo – Capital - Quando: De
15 de Setembro até 15 de Outubro

- Horário: Das 14 às 18 horas. -
Visitas mediante agendamento

pelo Sympla
https://www.sympla.com.br/a-arte-
de-yoshino-mabe—exposicao-de-

artes-plasticas__1331292
Informações:

11 3885-7140 ou 11 99738-7200

Cultura Mauricio Coutinho
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A qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Tietê, avaliada
com base na média dos indicadores medidos entre setembro de
2020 e agosto de 2021, apresentou uma tendência de melhora. A
conclusão é do relatório Observando o Tietê 2021, divulgado pela
Fundação SOS Mata Atlântica neste 22 de setembro, Dia do Rio
Tietê. O estudo faz parte do projeto Observando os Rios, que tem
apoio da Ypê.

 Maior rio paulista, com 1.100 quilômetros da nascente à foz, o
Tietê corta o estado de São Paulo de leste a oeste e é dividido em
seis unidades de gerenciamento de recursos hídricos (UGRHs),
também chamadas de bacias hidrográficas. O monitoramento é
realizado por voluntários da SOS Mata Atlântica ao longo de 576
quilômetros do rio principal, desde a nascente, em Salesópolis,
até a jusante da eclusa do Reservatório de Barra Bonita. Os dados
foram obtidos com a média do Índice de Qualidade da Água (IQA)
em 53 pontos de coleta distribuídos por 21 rios (Tietê e afluentes)
em 25 municípios.

 A tendência de melhora vem sendo verificada desde 2016,
quando a qualidade predominante da água nas bacias
monitoradas passou a ser regular em grande parte dos pontos de
coleta – foi de 59,15% em 2015 a 66,3% em 2020, chegando a
67,9% na atual análise. A água de boa qualidade também vem
aumentando: passou de 4,23% em 2010 para 7,2% em 2020,
alcançando 11,3% neste ano. Com isso, a água boa e regular, que
permite usos múltiplos e vida aquática, estendeu-se a 407
quilômetros do rio – o que representa 70,63% de todo o trecho
monitorado.

Como explica Gustavo Veronesi, coordenador técnico do projeto
Observando os Rios, da SOS Mata Atlântica, os índices de
qualidade de água regular e boa são fundamentais para promover
a segurança hídrica no estado de São Paulo. “Essa condição
permite o uso múltiplo da água para abastecimento humano,
público, irrigação, produção de alimentos, pesca, atividades de
lazer, turismo, navegação e geração de energia, além da
manutenção dos ecossistemas e resgate da cultura nos municípios
ribeirinhos, que têm sua história e desenvolvimento associados
ao rio”, ressalta. A água com qualidade ruim, que representava
44,95% em 2015, foi reduzida a 25,3% no ano passado e caiu
para 13,2% em 2021. Dessa forma, se em 2020 havia uma mancha
de poluição atingindo 150 quilômetros do rio, em dois trechos não
contínuos, este ano ela foi reduzida em 65 quilômetros ou quase
50%.  Por outro lado, além de pontos de coleta com água de ótima
qualidade não serem observados desde 2010 na bacia, a categoria
péssima apresentou crescimento. Se entre 2010 e 2020 a queda
foi de 9,86% para 1,2%, em 2021 o patamar retornou aos 7,5%. Os
registros de água péssima foram feitos em pontos de afluentes na
Bacia do Alto Tietê: um no Ribeirão dos Meninos (São Caetano do
Sul) e outros três pontos no Rio Pinheiros, na capital paulista.

 Um dos problemas é que, no trecho metropolitano, com base
na legislação vigente, o rio é enquadrado na norma que define os
padrões de qualidade como classe 4 – ou seja, não estabelece
limites de concentração de poluentes a serem diluídos na água.
“É urgente que a Bacia do Alto Tietê, através do seu Comitê de
Bacia Hidrográfica, passe a propor metas progressivas de

enquadramento dos corpos d’água para que o rio Tietê possa
chegar à classe 3 no trecho metropolitano e, dessa forma, levar
água de melhor qualidade ao interior do estado. Para isso, seus
afluentes e subafluentes na Região Metropolitana de São Paulo
também devem ser reclassificados. É preciso ainda eliminar a
classe 4 como uma categoria de qualidade de água prevista nas
normas legais no Brasil”, reforça Gustavo.

 A condição de qualidade da água regular e a melhora
registrada neste ciclo de monitoramento são frágeis e podem ser
comprometidas por acidentes ou pela gestão inadequada de água.
Danos ambientais decorrentes de manejos de barragens e
despejos irregulares de poluentes que acarretam na
contaminação da água podem ter efeitos duradouros ou de
impacto em  longos trechos do rio. No período analisado, houve
em agosto de 2021 o descarregamento de sedimentos da
barragem de Pirapora, que despejou rio abaixo um alto fluxo de
água contaminada, ocasionando mortandade de peixes e o
acúmulo de resíduos sólidos gerados na bacia do Alto Tietê. A
contaminação se arrastou por cerca de 300 quilômetros de rio,
tornando a água péssima mesmo em pontos em que havia uma
tendência de melhora.

Como explica Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da
SOS Mata Atlântica, o dano ambiental registrado por uma situação
ocasional pode gerar um impacto duradouro na água de rios e
represas. “A efetivação da legislação que pune e torna caro poluir
nossos rios é mais do que necessária. Atualmente é muito barato
poluir e, por isso, os meios de evitar danos não são efetivados. Ao
tornar caro poluir, espera-se haver maior atenção aos processos
que potencialmente possam gerar danos e uma melhoria na
gestão dos recursos hídricos”, completa.

O estudo conclui que, apesar da melhora, há ainda uma longa
trajetória para que a qualidade da água na bacia alcance um
patamar compatível com a importância do maior rio do estado de
São Paulo.

“Em tempos em que a emergência climática traz diversos
desafios ao acesso a água com qualidade e quantidade, um rio
da dimensão do Tietê deve ser tratado como uma importante
alternativa à segurança hídrica no Estado de São Paulo”, afirma
Malu. “Para que isso aconteça, é necessária a integração de
políticas públicas de recuperação da Mata Atlântica, em margens
de rios e mananciais, com as metas de universalização do
saneamento e despoluição de rios urbanos importantes, da bacia
do Tietê, como o Pinheiros, Ipiranga, Jundiaí, Sorocaba e
Piracicaba. O saneamento ambiental e a governança nas bacias
do Tietê são ações estratégicas para a segurança hídrica,
energética, de saúde e de combate às mudanças climáticas e
adaptação, cumprimento do Código Florestal e planos de manejo
de unidades de conservação, entre outros”, finaliza.

O relatório completo está disponível no site da Fundação SOS
Mata Atlântica.

Estudo indica melhora na qualidade da
água da bacia hidrográfica do rio Tietê

Maior rio paulista, o Tietê possui 1.100 quilômetros da nascente à foz.
 A tendência de melhora vem sendo verificada desde 2016.

Meio Ambiente
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A vaga surgiu com o fale-
cimento do seu ocupante, o
ex-senador e ex-vice- presi-
dente da República Marco
Maciel, Cadeira que também
já foi ocupada pelo jornalista
Roberto Marinho. De vasta
biografia literária, o poeta
Camilo Martins já milita na
causa cultural literária desde
sua juventude, participando
inicialmente do movimento li-
terário através da União Bra-
sileira de Escritores do Piauí,
em Teresina juntamente com
grandes vultos literários
como o saudoso professor
Arimahéa Tito Filho que em
1987 prefaciou o seu primei-
ro livro de poesias “Caminhos
Poéticos”, saudoso poeta
Hardi Filho, o grande diciona-
rista, bibliógrafo, escritor e
poeta Adrião Neto entre tan-
tos out- ros monstros sagra-
dos da literatura piauiense,

nacional e internacional. Jun-
tamente com o escritor Her-
culano Moraes (In memori-
am), fundou a Academia de
Letras do Médio Parnaíba,
com sede na cidade natal do
grande escritor e poeta Da
Costa e Silva, em Amarante
(PI), aos 23 anos de idade.
Mudando-se para São Paulo
em 1989, o poeta Camilo Mar-
tins fixou residência na cida-
de de Artur Nogueira onde re-
side, cursou a faculdade de
teologia, no seminário adven-
tista latino americano de teo-
logia e pós graduou-se em fi-
losofia na faculdade integrada
de Jacarepaguá, no Rio de
Janeiro. Em 2007 fundou a
Academia Nogueirense de Le-
tras – ANL, que compreende
as cidades de Holambra, Cos-
mópolis, Engenheiro Coelho e
Conchal, com sede em Artur
Nogueira, da qual é presiden-

te. Em 2010 se tornou presi-
dente da Academia de Letras
do Brasil - ALB para a região
metropolitana de Campinas,
por nomeação do seu presi-
dente nacional, Dr. Mário Lo-
pes Carabajal. Em 2015 fun-
dou e preside a Academia
Brasileira de Letras dos Es-
critores Adventistas - ABLEA
e em 2019 fundou e é presi-
dente da Academia Mundial
de Letras da Humanidade –
AMLH, uma academia inter-
nacional, com sede em Artur
Nogueira, São Paulo, Brasil
e seccionais em todo o país
e no exterior.

O poeta Camilo Martins
mantém uma página no site
www.recantodasletras.com.br
, tem mais de 440 trabalhos
publicados em vários estilos
literári- os, poesias, poemas,
contos, crônicas, prosa poé-
tica, sonetos e for mas lite-

rárias que o mesmo criou e
sua bi- ografia completa está
na página da Academia Mun-
dial de Letras da Humanida-
de, no face- book. “Para mim
é um mo- tivo de grande sa-
tis- fação poder concorrer a
uma cadeira na mais gradua-
da instituição literária do país,
casa de Machado de Assis,
onde se encontram os grandes
mestres da lit- eratura e da lín-
gua por- tuguesa do Brasil, de
onde partem as signif- icativas
mudanças da nossa língua
pátria e, principalmente, onde
os literatos são imortal- izados.
Posso, até, não ter nenhuma
chance, mas, fico feliz em par-
ticipar do processo de eleição
da nossa casa nacional de le-
tras, pos- to que sou um ple-
beu da literatura, querendo ser
eleito para a corte real literária”
– disse o poeta Camilo Martins.
Fonte: O Regional

Escritor Camilo Martins é candidato a uma
cadeira na Academia Brasileira de Letras

CULTURA: Poeta e escritor de Artur Nogueira, Camilo Martins, é candidato à
cadeira Nº 39 da Academia Brasileira de Letras – ABL
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