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Uma em cada três crianças com
deficiência é vítima de violência, aponta estudo

Um em cada três
crianças e
adolescentes
portadores de
deficiência
(motora, sensorial
ou cognitiva) já
sofreu algum tipo
de violência, seja
ela física,
psicológica ou
sexual. Pág. 9

JORNALISTA:  CALIXTO DOS REIS  - MTB: 0062284/SP

9.5407-8696 - 9.7297-3530
DE SEGUNDA  Á SEXTA DAS  15H ÁS 16H TERÇA, QUARTA E QUINTAS  DAS

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

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

Bolsonaro diz que há
"90% de chance" de

Braga Netto
ser vice de chapa

Em meio às articulações de formação de chapa com vistas às
eleições de outubro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro
afirmou, nesta segunda-feira (11), que há 90% de chance de o
general Braga Netto, ex-ministro da Defesa, ocupar a cadeira de
vice em sua chapa à reeleição.Pág. 13
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O verdadeiro sentido da Páscoa
Comemoramos a nossa libertação do

pecado através de um sacrifício feito na cruz
do Calvário. Sim, eu estou falando da Pás-
coa, data em que comemoramos a ressurrei-
ção de Jesus e sua vitória sobre a morte e o
pecado.  Por todo o mun-
do, pessoas de todas as
crenças, celebram do seu
jeito esse tempo de reno-
vo, que simboliza a passa-
gem da morte para a vida.
Mas, fica a pergunta: "Será
que realmente sabemos o
verdadeiro sentido da Pás-
coa?" A Páscoa não é e
nem deve ser considerada
só um momento de celebra-
ção, com bacalhau no pra-
to e troca de ovos de cho-
colate. O verdadeiro senti-
do da Páscoa deve ser lem-
brado às pessoas, falando da morte e res-
surreição de Jesus e do que Ele fez por nós.

 A primeira páscoa aconteceu há milha-
res de anos, quando o povo de Deus esta-
va sendo escravizado no Egito. Deus teve
misericórdia e decidiu libertá-los através de
Moisés. Mas Faraó não queria deixá-los ir
embora, por isso Deus enviou pragas para
tentá-lo mudar de ideia. E como Faraó en-
dureceu o coração, o Senhor decidiu ferir
todos os primogênitos do Egito como for-
ma de castigo.  Porém, para o Seu povo (os
israelitas), Deus deu uma ordem: Eles deve-
riam sacrificar um cordeiro para cada família
e assim teriam a proteção. Eles tinham que
passar o sangue deste cordeiro na porta de
cada casa, para quando o destruidor (a
morte) passasse, não entrasse na casa que
tivesse sido marcada pelo sangue na porta
(Leia Êxodo 12:1-14). Daí vem o termo Pás-
coa (no hebraico: pesah), que significa "pu-
lar além da marca", "passar por cima", ou
"poupar". Sendo assim, eles foram protegi-
dos da condenação e da morte através do
sangue do cordeiro morto.  Da mesma for-
ma, muitos anos depois, Deus enviou o seu
Filho Jesus, o Cordeiro Santo para ser mor-
to numa cruz, e o seu sangue aspergido

sobre os nossos pecados nos traz salva-
ção, proteção, livramento e vida. A Bíblia
diz que Deus sempre amou a humanidade,
porém, todos nós O desobedecemos e pe-
camos, com isso fomos condenados à mor-

te eterna. E como não
podemos apagar essa
dívida, precisamos de
um cordeiro puro, sem
pecados, para nos livrar
da condenação do infer-
no.  E Jesus é este cor-
deiro! Quando João Ba-
tista o viu se aproximan-
do, ele disse: "Vejam! É
o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mun-
do!" (Jo 1:29). Jesus se
fez homem, morreu para
nos salvar e ressusci-
tou. E todo aquele que

crê no seu sacrifício e se arrepende, recebe
o sangue dEle que dá livre acesso ao Pai.
Não precisamos mais fazer sacrifícios nem
penitências, pois tudo já foi consumado - O
preço já foi pago por nós na cruz. Jesus é a
verdadeira Páscoa e nada e ninguém pode
substituí-lo!

 A Páscoa é um tempo para lembrarmos
do amor e da misericórdia de Deus. É o mo-
mento de buscarmos uma mudança na ma-
neira de pensar, agir e falar. Para isso, preci-
samos abandonar o pecado, a falta de fé e
tudo que nos afasta do Senhor. Devemos
crer nas promessas de Jesus: "Eu vim para
que vocês tenham vida, e a tenham em
abundância" (João 10:10). Nós não pode-
mos nos conformar com as coisas deste
mundo, mas sim permitir que sejamos trans-
formados a cada dia pela Palavra de Deus.
Jesus foi morto, mas ressuscitou ao tercei-
ro dia, e Ele fez isso para que pudéssemos
crucificar a nossa natureza pecaminosa e
ressuscitarmos para a vida que Deus tem
para nós. Isso nos dará a vida eterna -
"Quem semeia para a sua carne, da carne
colherá destruição; mas quem semeia para
o Espírito, do Espírito colherá a vida eter-
na" (Gálatas 6:8).
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Choque elétrico:  As crianças têm
uma curiosidade natural da idade e isto
causa perigo com materiais energizados.

Crianças em casa, cuidado constante
BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Medidas simples po-
dem prevenir que
uma criança sofra aci-
dente, tais como: Ve-
rifique sempre o esta-
do das instalações elé-
tricas e proteja os fios
desencapados, pois
podem ser muito pe-
rigosos;  As tomadas
devem estar protegi-
das por tampas apro-
priadas, esparadrapo,
fita isolante ou mesmo
cobertas por móveis;
Fios elétricos devem
estar isolados e longe
do alcance da mão
das crianças;  Evite
usar benjamins ou ex-
tensões. Muitos apare-
lhos ligados na mes-
ma tomada podem

causar sobrecarga e curto circuito na fi-
ação;  Antes de consertos e reformas,
desligue a chave geral.  Utilize os servi-

ços de um eletricista;  Desligue o chu-
veiro antes de mudar a chave verão/in-
verno;  Não coloque objetos metálicos
(facas, garfos, etc.) dentro de equipamen-
tos elétricos;  Mantenha a criança longe
de alguém que está passando roupa;
Oriente seu filho a nunca empinar pipas
perto dos fios da rede elétrica, nem reti-
rá-las caso elas fiquem pregadas na rede.
Nunca use fios metálicos para empinar
pipas.  Somente permita que as crianças
empinem pipas em campos abertos com
boa visibilidade, sem a presença de fios e
postes de eletricidade;  Oriente as crian-
ças para não entrarem nas áreas das esta-
ções de distribuição ou nas de torres de
transmissão;  Evite deixar as crianças brin-
cando perto dos fios de alta tensão;  Bici-
cleta, skate e patins.

Medidas de Prevenção:  Compre
um capacete que atenda aos padrões de
qualidade;  As crianças devem brincar em
locais seguros, fora do fluxo de carros e
longe de piscinas e sacadas.
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Pix: saiba como bloquear sistema de
pagamento em caso de roubo de celular?
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O Pix se tornou uma das mais importantes ferramentas de pagamento
instantâneo no Brasil, fazendo com que os roubos e furtos de celular se
tornassem mais perigosos para quem usa a ferramenta por conta da facilidade
de realizar transferências bancárias.

Diversas quadrilhas já se especializaram em destravar contas bancárias,
aumentando o prejuízo das pessoas que já tiveram o celular furtado. Por
esse motivo, é essencial saber o que precisa ser feito em caso de roubo ou
furto de celular quando o Pix está cadastrado no aparelho.

    Se a vítima for roubada, a recomendação é acionar o banco
imediatamente para que o bloqueio do aplicativo e das transferências seja
feito. É possível fazer esse serviço por telefone ou outros canais das
instituições financeiras. Além disso, trocar a senha de aplicativos como e-
mail também é importante.

 Notificar a operadora também evita que os criminosos possam entrar
em contato com outras pessoas pelo celular roubado. Para bloquear
completamente o celular, a operadora pode pedir dados pessoais, número
do boletim de ocorrência e o IMEI (sigla para International Mobile Equipment
Identity), registro de identificação próprio de cada aparelho.

 Pix permite o controle do valor disponível para transações
Para reduzir a possibilidade de que grandes transações sejam feitas pelo

Pix, o sistema de pagamento possibilitou o controle no limite das
transferências, o usuário pode reduzir ou aumentar o valor disponível.

 O BC realizou uma série de mudanças no Pix em agosto de 2021 para
torná-lo mais seguro. O limite de transações passou a ser de R$ 1 mil e as
operações podem ser feitas entre 20h e 6h.

 O Pix já superou o cartão de crédito e débito em número de transações.
Essa foi a primeira vez que o sistema de pagamentos fica na liderança neste

quesito.De acordo com dados do Banco Central referentes ao quarto trimestre
de 2021, a instituição registrou 3,89 bilhões de transações feitas com o Pix,
contra 3,8 bilhões de outros meios de pagamento.

 O resultado representa um avanço de 34%, comparado com o terceiro
trimestre de 2021. De acordo com especialistas, a tendência é de que o Pix
siga avançando.

Senadores querem incluir
impulsionamento de redes
sociais na cota parlamentar

Em ano eleitoral, senadores estuda a
viabilidade de incluir na cota o
impulsionamento em redes sociais. A
informação é da coluna Lauro Jardim,
do jornal O Globo.  O tema foi
colocado em uma reunião duranta a
semana com integrantes da mesa
diretora da Casa. Para se ter uma
ideia, em 2021, o Senado já gastou R$
23 milhões com a cota parlamentar. E
pode aumentar

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

Economia
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Peixe assado com farofa de castanha
  Rendimento: 6 porções | Dificuldade: fácil  - Ingredientes:

1 tainha inteira limpa (aproximadamente 1,2kg) - 1 colher (sopa)
de alecrim - 3 dentes de alho amassados - Suco de 1 limão - Sal e
pimenta-do-reino a gosto - Azeite para untar e regar - Farofa - 2
colheres (sopa) de manteiga - 200g de bacon picado - 1/2 cebola
picada - 1 dente de alho picado - 100g de damasco picado - 100g
de castanha de caju picada - 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de
mandioca - Sal e cheiro-verde picado a gosto - Modo de preparo:
Para a farofa, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio,
e frite o bacon até dourar. Adicione a cebola, o alho, o damasco e
a castanha e refogue por mais 5 minutos.  Adicione a farinha,
tempere com sal e cheiro-verde, misture e reserve.  Abra o peixe
ao meio, sem separar as partes. Tempere com o alecrim, o alho, o
limão, sal e pimenta. Recheie o peixe com parte da farofa e prenda
com palitos.

Culinária MARCIA MARTINS
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Graduada em Pedagogia pela Universidade
Nove de Julho e  pós-graduando em

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie.  Com

uma carreira atuante  há 7 anos na área da
educação,  em escolas privadas de educação

básica, como professora  de Educação Infantil.

Gabriela
Paproschi



    ABRIL  2022e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br - Página 8

Curiosidade

Todo condutor, ao efetuar a
ultrapassagem, deverá:

ADIR VERGILIO ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO
WHATSAPP (11) 9.9958-4775

 A Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas de 02 de mar-
ço 2010 proclamou oficialmente o peri-
odo de 2011 a 2020 como a década mun-
dial de ações de Segurança no Transi-
to. Esta decisão foi tomada para esti-
mular esforços globais e nacionais para
conter ou reverter a tendência de fata-
lidades e ferimentos graves em aciden-
tes no trânsito. Os192 países membros
da ONU solicitam a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para orientar es-
forços durante a Década Outras gran-
des instituições de porte mundial apoi-
am a iniciativa que objetiva reduzir pela
metade o número de fatalidades no trán-
sito mundial. Atualmente este numero
é de 1.3 milhões de pessoas más se não
houver reação dos governos, em 2020
ele pode chegar perto de 2 milhões de
mortos por ano. "Alem dos 1.3 milhões
de mortos, temos de contar os de 20 a

ADIR  VERGILIO - ESPECIALISTA  EM TRÂNSITO  - WHATSAPP - (11) 9.9958-4775

50 milhões de pessôas que se ferem gra-
vemente nos acidentes e que atingem
os mais vulneráveis-- pedestres, ciclis-
tas e motociclistas". Pessoas entre 15 e
44 anos são as maiores vitimas. Dados
fornecidos por: Etienne Krug, diretor do
departamento de prevenção de violên-
cia e perdas da OMS. As perdas provo-
cadas pelos acidentes caracterizan o
tránsito cómo um problema de saúde pú-
blica. Na avaliação da OMS será ne-
cessârio reforçar as açoês de preven-
ção de acidentes 178 países onde a se-
gurança no trânsito ainda deixa.a
desejar.De acordo com os dados levan-
tados apenas 15% dos países possuem
legislação apropriada para tratar dos
principais fatores de risco no trãnsito,
como beber e dirigir, exesso de
velocidade,falta de cinto de segurança
e uso de capacetes em motos, entre
outros.
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Uma em cada três crianças com
deficiência é vítima de violência, aponta estudo

Um em cada três crianças e adoles-
centes portadores de deficiência (moto-
ra, sensorial ou cognitiva) já sofreu al-
gum tipo de violência, seja ela física, psi-
cológica ou sexual. O dado faz parte de
um estudo global divulgado recentemen-
te.  A pesquisa, publicada no último dia
15 no periódico especializado The Lan-
cet Child & Adolescent Health, concluiu
que, em todo o mundo, 31,7% das crian-
ças e adolescentes de 0 a 18 anos foram
vítimas de violência.

 Além disso, o trabalho aponta que o
risco de uma criança ou adolescente com
deficiência ser vítima de uma agressão é
duas vezes maior em comparação àque-
las que não possuem deficiência.  Os
dados até então disponíveis sobre vio-
lência nesse grupo eram de um relatório
da OMS (Organização Mundial da Saú-
de), de 2013, que indicou um risco 3,7
vezes maior para crianças e adolescen-
tes com deficiência sofrerem agressões,
e uma estimativa de prevalência de
26,7%.  Em menos de dez anos, houve,
portanto, um aumento de 5% na taxa de
prevalência, apesar de um risco relativo
menor de sofrer violência do que o en-
contrado antes no relatório da OMS, por
incluir mais países na amostra.  A pes-
quisa do tipo metanálise foi baseada 386
artigos publicados contendo as palavras
“deficiência”, “violência”, “crianças” e
“adolescentes” nas línguas inglesa e
chinesa de agosto de 2010 a setembro de
2020. Os estudos que não possuíam da-
dos sobre o tipo de violência sofrida ou
de deficiência portadora foram excluídos.
Ao final, o levantamento possuía regis-
tros de 16,8 milhões de crianças e ado-
lescentes com deficiência, de 25 países,
que haviam sofrido algum tipo de vio-
lência.     Os pesquisadores também iden-
tificaram que as crianças com algum tipo
de deficiência mental (34,4%) ou com al-
gum impedimento cognitivo ou de apren-
dizado (33%) são as que mais sofrem vi-
olência, enquanto as portadoras de defi-
ciências sensoriais (27,4%), físicas
(25,6%) ou de doenças crônicas (20,5%)
são relativamente menos vulneráveis.
Quanto aos tipos de violência mais co-
muns sofridos por esses indivíduos, o
maior número de registros reporta vio-
lência emocional (36,2%), seguida por fí-
sica (31,7%), negligência ou abandono
(19,4%) e, por fim, sexual (11,3%).

  Segundo a pesquisa, quase 4 em
cada 10 crianças e adolescentes com de-
ficiência sofrem agressão de seus cole-
gas. O bullying (37,7%) e o cyberbullying
(23,4%) são os tipos mais frequentes de
violência nesse contexto.    Outros agres-
sores identificados são adultos que pra-
ticam maus-tratos (26,4%) e contatos ín-
timos (14,4%). O artigo destaca ainda que
o risco de sofrer violência física, emocio-
nal ou sexual pelos parceiros é cerca de
quatro vezes maior em adolescentes com
deficiência do que entre aqueles que não
são portadores de necessidades especi-

Brasil

ais.    A estimativa de violência nesse
grupo de indivíduos com algum tipo de
vulnerabilidade, segundo os autores,
possibilita identificar fatores que podem
estar ligados ao problema e, assim, criar
políticas públicas voltadas para as po-
tenciais vítimas.

   Para o psicólogo Denis Ferreira,
professor do Centro Universitário Vár-
zea Grande em Cuiabá e doutorando em
Saúde Coletiva na Faculdade de Ciênci-
as Médicas da Santa Casa de São Paulo,
na última década cresceram os estudos
que buscam traçar os indicadores de vi-
olência em crianças e adolescentes com
deficiência e também em pessoas com
essas condições na população como um
todo, o que ajuda a identificar como esse
grupo é hoje um dos que mais estão su-
jeitos a esse tipo de abuso.   “Por que o
risco é maior nesse grupo? Essas crian-
ças têm dificuldade de se comunicar e
de serem levadas a sério por portarem
alguma deficiência cognitiva, por às ve-
zes estarem institucionalizadas e, por
isso, serem consideradas mais violen-
tas e problemáticas”, diz.  “Uma criança
que é surda e muda, por exemplo, ela
não vai conseguir comunicar que sofre
violência sexual, e isso é usado pelos
agressores”, explica.  Como em quase
todos os indicadores de saúde, a pes-
quisa apontou também índices mais al-
tos de violência em países de renda mé-
dia e baixa em comparação aos países
de renda mais alta.  “Costumo dizer que
a violência não é só um tiro ou uma faca-
da, é também a desigualdade, a falta de
acesso à escola, à saúde, aos direitos. E
com crianças e adolescentes com defici-
ência não é diferente, especialmente em
um contexto em que muitos não têm se-
quer acesso aos espaços de educação
ou de cuidado”, avalia o psicólogo.

 De acordo com um levantamento de
2020, cerca de 11,2% das crianças e ado-
lescentes em todo o mundo possuem
alguma deficiência mental, sensorial ou
epilepsia grave.  Segundo a pediatra e
responsável pelo ambulatório pediátri-
co de doenças crônicas e complexas do
Instituto da Criança, ligado ao Hospital
das Clínicas de São Paulo, Maria Lúcia
Bourroul, esses índices de violência são
alarmantes e expõem outro obstáculo, o
olhar médico.    “Em nosso ambulatório
são raros os relatos de violência sofri-
dos pelos nossos pacientes. Isso signi-
fica que não existem? Não, é preciso con-
siderar que muitas vezes para identificar
uma agressão é preciso um olhar espe-
cializado do pediatra sobre como aquele
adoecimento pode estar ligado a um
passado de violência ou abuso”, afirma.
Bourroul reforça ainda a importância de
programas de apoio a crianças e adoles-
centes vítimas de violência.

  “Com frequência há uma situação
de esgotamento dos pais ou dos cuida-
dores por causa das necessidades es-
peciais da criança, e isso pode levar a
uma negligência, que é muitas vezes
também difícil de ser detectada. Essa ne-
gligência pode ser emocional, psicoló-
gica”, diz.

   Para ela, os números devem estar
subnotificados, especialmente para as
violências do tipo emocional. “Além do
levantamento da OMS, temos hoje da-
dos que uma em cada dez famílias tem
uma pessoa portadora de deficiência. É
um contingente enorme de pessoas para
ser ignorado e violentado”, avalia.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, na manhã desta segunda-feira (11),
a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem acusou de interferir “em
tudo”.  “O Supremo interfere em tudo que se pode imaginar, até quando quero
nomear uma pessoa aqui para cargo comissionado eles interferem”, reclamou o
presidente em entrevista ao site O Liberal.  De acordo com o que divulgou o Portal
Metrópoles, parceiro do Bahia Notícias, Bolsonaro fez o comentário enquato falava
sobre a pandemia de Covid-19, quando o STF determinou que as decisões sobre
medidas de restrição de circulação seriam compartilhadas com os estados. Antes,
o presidente já havia criticado a Corte pela atuação na análise de ações do chamado
“pacote verde”.

 “Grande problema que temos no Brasil é uma parte dos ministros do STF.
Queriam amarrar o governo federal, nos impedir de investir e buscar melhorias
para a região”, disse Bolsonaro.  Em duas ações que versam sobre a conservação
do meio ambiente e de medidas para frear o desmatamento no país, a relatora,
ministra Cármen Lúcia, fez duras críticas ao governo e às políticas ambientais no
Brasil, desde 2019.  Ela denominou o período vivido atualmente no Brasil como
“caquistocracia”. O termo é derivado do grego kakistos (superlativo de “mau”) e
kratos (“poder”). A palavra caquistocracia significa “o governo dos piores”.

Bolsonaro diz que STF interfere ‘até em
nomeação a cargo comissionado’
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ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR

 3951-9477

Renda extra: aumente seu lucro
vendendo perfumes

9.7297-3530 - 9.5407-8696

 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

Compras online: Reclamações
disparam 536%, diz Procon-SP
As reclamações relaciona-

das a compras online registra-
das no Procon-SP no ano de
2021 cresceram 536% em
comparação a 2019 – último
ano antes do início da pande-
mia de covid-19. Foram
498.877 queixas em 2021 con-
tra 301.672 em 2020, e 78.419
em 2019. Os dados, divulgados
(11), são do Procon-SP. De
acordo com a fundação, o
crescimento das reclamações
decorreu da pandemia de co-
vid-19 e à mudança nos hábi-
tos de compra. “Essa elevação,
que tem nos preocupado, ocor-
reu em razão da pandemia, um
contexto em que os estabele-
cimentos comerciais tiveram
que ser fechados do dia para
noite e não estavam prepara-
dos para fazer um atendimen-
to de modo virtual”, disse o di-
retor executivo do Procon-SP,
Guilherme Farid.

 As principais queixas dos
consumidores são referentes a
atrasos ou não entregas dos
produtos; seguido de cobranças
indevidas. O Procon-SP desta-
cou ainda relatos de vendas
feitas por sites falsos ou perfis
de redes sociais falsos.  “Como

medida de proteção ao consu-
midor e a fim de garantir que
ele tenha onde reclamar caso
tenha um problema, o Procon-
SP criou o selo Empresa Veri-
ficada. A ferramenta certifica
que a empresa é cadastrada no
Sistema Procon-SP Digital, pla-
taforma em que é possível fa-
zer reclamações, denúncias e

tirar dúvidas”, ressaltou a fun-
dação, em comunicado.  A re-
comendação do Procon-SP é
que a compra seja feita de
empresas que estão cadastra-
das no sistema, ou seja, aque-
las que disponibilizaram os seus
dados ao órgão de defesa e
assinaram o cadastro com o
certificado digital.

Operação investiga recebimento
ilegal de auxílio emergencial

A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (12) mandados de busca e apreensão contra suspeitos
de integrar uma organização criminosa que recebeu ilegalmente R$ 6 milhões em benefícios do
auxílio emergencial. O recebimento dos valores, pagos pelo governo a parte da população em
razão da pandemia de covid-19, foi conseguido por meio de fraudes. A Operação Contágios
também cumpre determinação judicial da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, de sequestro
dos bens dos investigados. A ação é parte da Estratégia Integrada de Atuação contra as
Fraudes ao Auxílio Emergencial (Eiafae), da qual participam a PF, o Ministério Público Federal
(MPF), a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Caixa, a Controladoria-
Geral da União (CGU) e o Ministério da Cidadania.  Segundo a PF, os objetivos da Estratégia
são identificar fraudes massivas, desarticular organizações criminosas e recuperar aos cofres

Variedades Calixto Reis
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Bolsonaro diz que há "90% de chance" de Braga Netto ser vice de chapa

Em meio às articulações de formação de chapa com vistas às eleições de
outubro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro afirmou,  segunda-feira (11), que
há 90% de chance de o general Braga Netto, ex-ministro da Defesa, ocupar a
cadeira de vice em sua chapa à reeleição.  "90% Braga Netto, pronto, fechou.
90% o Braga Netto, está fechado aí", contou Bolsonaro em entrevista a O Liberal,

Geral Calixto Reis

Apoio de Huck a Leite pode
complicar a vida da Globo

Em discurso na Brazil Conference, evento da comunidade de estudantes
brasileiros em Boston, nos Estados Unidos, Luciano Huck manifestou apoio à
candidatura presidencial de Eduardo Leite.

 O ex-governador do Rio Grande do Sul, derrotado nas prévias do PSDB por
João Doria, negocia para ser o candidato de um bloco de partidos interessados
em viabilizar a Terceira Via contra a polarização formada por Jair Bolsonaro
(PL) e Lula (PT).  Huck cogitou concorrer à Presidência em 2018 e também
nesta eleição. Sua possível entrada na disputa provocou reações irônicas dos dois
candidatos que no momento lideram as pesquisas de intenções de votos.

 Ainda no evento, o apresentador do ‘Domingão’ reclamou do excesso de
discussões a respeito de conchavos partidários e da falta de debate sobre o que
os presidenciáveis planejam fazer pelo Brasil. “Não discutimos programa (de
governo), agenda.”

 O apoio declarado de Huck a Leite fará dele um alvo de críticas e deboches,
e jogará a Globo na fogueira da eleição. Ele se tornou o principal apresentador da
emissora, detestada tanto pela direita quanto pela esquerda.  Ainda que atue
politicamente como cidadão, Luciano está indissociável da imagem da mais
influente emissora do País. Tudo o que a Globo não quer é ser acusada de ter um
lado na eleição. A ordem no jornalismo é reafirmar isenção e imparcialidade.

 Até poucos dias, diziam que “Sergio Moro é o candidato da Globo”. Logo vão
começar a falar o mesmo a respeito de Eduardo Leite

do Pará. "Tem tudo para dar certo. O trabalho do vice é realmente
substituir o presidente nas horas de sua ausência e também para servir
de conselheiro para ele", completou. Bolsonaro havia dito recentemente
que seu vice seria um homem nascido em Belo Horizonte e que tinha
passado por colégio militar, características preenchidas por Braga Netto,
nascido na capital de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do
país, e general do Exército. O presidente voltou a abordar as
características na entrevista. "O meu vice atualmente é um general de
Exército, então pode ser que eu continue como vice, pode ser, não estou
batendo o martelo aqui, como também com outro general de Exército
também. Isso pode acontecer. Isso dá credibilidade à nossa chapa, dá
respeitabilidade à mesma", destacou.

 Braga Netto saiu do comando da Defesa em 1º de abril e passou a
dar expediente no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado de Bolsonaro.
O general assumiu o cargo de assessor especial do presidente. Pela lei
eleitoral, o cotado pode ter cargo, fora de função de chefia, até julho –
depois, precisa deixá-lo para estar apto para o pleito de outubro deste
ano. Chapa Lula e Alckmin

Bolsonaro voltou a criticar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Na última sexta-feira (8), o
PSB indicou oficialmente o nome do ex-governador paulista Geraldo
Alckmin para a formação de chapa com o petista.

 "Eu acho que tudo demonstra que vai ser eu e Lula. O Lula já fechou o time
e já escalou o vice, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin é um ferrenho opositor
de Lula por décadas, que atacava o PT de tudo e qualquer maneira, e ataques
positivos. Agora mudou. Pelo poder se uniram. Ou seja, se eram inimigos lá atrás
e hoje são amigos ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente", disse Bolsonaro.
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 Em Outras Contas do Cocar Grande:
 O Sertão da Escola
 Bem acolá eu nasci,
 No centro do meu sertão.
 E os bichos juntaram-se a mim, e eu desenvolvi.
 E a seca conviveu comigo,
 Com chuva pedida na reza.
 E feliz eu ficava
 Com o trovão que roncava.
 De cobra, fobia eu não tinha,
 E da assombração, nem temia.
 E agora os passarinhos comigo,
 A lição eu conhecia.
 E o Urubu, pobre urubu,
 Fazia seu aconchego,
 Bem no meio de espinhos.
 Bem lá no pau-branco,
 Quem sabe no tronco da urtiga.
 A Escola! É um sertão.
 Bem em riba o sertanejo corajosão
 Que plantava bem na hora,
 Já noutro momento a apanhar,
 Em outro momento a rezar,
 Pra livrar da perdição.
 E entre tantas amarguras,
 Com muita Pena e tanta necessidade,
 Infeliz, o sertanejo não é.
 E ele que tem tão pouco,
 Com seu vizinho reparte.
 E eu falo por isso mesmo,
 Amado é o Sertão.
 Por todo irmão é querido.
 Acolá o mundo todo não é infeliz,
 Isolamento não existe.
 Nunca, nunquinha saberá,
 Que desanimação o que será?

THILDDER OLIVEIRA

Nessa minha homenagem ao José Paraguassú, tento
mostrar a riqueza do Sertão lá dentro da Escola da
Vida. Felicidades Grande José Paraguassú.

 TRIBUTO A PARAGUASSÚ

 Escritor, músico, compositor e poeta. Membro
da ALBEARTES – Academia de Letras e

Belas Artes de Floriano e Vale do Parnaíba.
Repórter correspondente do Jornal São Paulo

em Noticias e Revista Ação Brasil

POESIA DEDICATORIA
HONRARIA E LANÇAMENTO DE LIVRO

Da 25 de março de 2022,
tive grande satisfação e imen-
sa alegria de receber o honro-
so Título de Cidadania Parnai-
bana, outorgado pela Câmara
Municipal de Parnaíba, atra-
vés de proposição no nobre
vereador Dr. Reinaldo de Cas-
tro Santos Filho, e de fazer o
lançamento do meu livro LEN-
DAS E MITOS, POEMAS E
OUTROS TEXTOS. O even-
to composto por essas duas
solenidades ocorreu no audi-
tório do Sesc Avenida. Foi um
grande sucesso. Fui prestigia-

do com as honrosas presen-
ças de autoridades, escrito-
res, parentes e amigos das
cidades de Parnaíba, Luís
Correia e Cajueiro da Praia.
Dentre as várias personalida-
des homenageadas no nosso
livro, destaco a ilustre pre-
sença de Márcio de Azeve-
do, genial músico, cantor,
compositor, artesão e artista
plástico do litoral piauiense,
autor da capa e de várias ilus-
trações dessa obra. Além do
mais, Márcio de Azevedo é
um grande amigo com quem
tenho uma parceria na área
Cultural. Esse grande artis-
ta, de quem a cidade de Luís
Correia tanto se orgulha, é
autor das capas de outros li-
vros de minha autoria como
PARANGOLÉ, RAMON E
JULIANA, da capa e das
ilustrações do livro FLOR
DO MANGUE,  de autoria
do escritor luís-correiense
José Amaro Bernardino do
Nascimento, que tive o pra-
zer de reeditar. Agradeço ao
amigo Márcio e sua esposa
senhora Claudiane, pela pre-
sença no nosso evento.

Titulo de Cidananias
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Contato: Edgar Batista Neto -(11) 98994-6761

MISTÉRIO DA GRAÇA
Singela homenagem ao amigo

Dr. Assad Bechara
 Mergulho em mim mesmo, pra poder assim desvendar,
 O mistério desta maravilhosa e eterna graça do céu...
 De onde procede este glorioso poder, rasgando o véu,
 Chegando ao nosso insignificante mundo para curar?!
 Não é apenas pensar no puro perdão dado a Madalena,
 Como a curar, ali, o seu espirito e alma tão destroçados!
 Na imensidão do espaço, ressoa a Sua voz, bela e plena...
 Em essência de bálsamo, suave, expulsando os pecados!
 É o mistério da graça, na plenitude, enchendo o universo,
 Dizendo a mulher com fluxo de sangue: Tua fé te salvou!
 É o frágil ser humano, em pura misericórdia, agora imerso!
 A sua felicidade é eterna, pela santíssima cura que chegou!
 Diante do trono do Altíssimo, está o filho, grato, prostrado...
 Por Deus, ele não será nunca mais pelo pecado maltratado.

Poeta Camilo Martins é escritor e poeta residente em Artur Nogueira, São
Paulo. É Presidente da Academia Nogueirense de Letras - ANL, da Academia
de Letras do Brasil/Região Metropolitana de Campinas - ALB/RMC e da
Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas - ABLEA. É membro
da Academia Limeirense de Letras - ALLe, Limeira-SP. Membro da Academia
de Letras do Médio Parnaíba - Amarante - PI. Doutor Honóris Causa em Filosofia
pela ALB - Ph.I - Filósofo Imortal . É formado em Bacharel em Teologia pelo
Unasp-Ec-SP. Pós graduando em Filosofia pela Faculdades Integradas de
Jacarépaguá - RJ. Membro da Sociedade Poetas Del Mundo. Membro da União
Brasileira de Escritores/Seccional São Paulo.

Recanto das Letras!POESIA EM FOCO

Sou uma flor solitária, de um jardim ensolarado
 Entre violetas e pétalas de rosas, o vento vem

se perfumar
 Um céu azul cintilante, refletindo suas cores

nas águas do mar
 Espero por meu amor que nem sei se virá

 Aquele que chega sem avisar
 Escondendo-se nas sombras,   do brilho do sol

 Ou nas noites escuras que não tem luar
 Depois da chuva, do vento ter  levado as cores

do arrebol
 Um beija-flor sorrateiro, com o seu colorido

enfeitando o ar
 Voando sobre as flores, ávidas por seu beijo

 Em mim, o ciúme fazendo despertar
 Na espera que ele pouse no meu canteiro
 Sigo as estrelas até o despertar da aurora

 Ouvindo os pássaros acordando a cantarolar
 À esperar a noite inteira por esse amor

proibido, sem hora
 Que na calada da noite, vem me procurar
 Quero ser livre como uma pétala ao vento
 Amar as borboletas que vêm me namorar

 A ficar murcha, perder o perfume e minha cor
 À esperar por um errante beija-flor

Amor proibido

Dina Paraguassú

Maria José Siqueira
Paraguassú Reis escre-
ve sob o codinome Dina
Paraguassú. Natural de
São João do Piauí (PI), fi-
lha de Antônio Pereira
Nunes e de Josefa Si-
queira Nunes. Reside em
Floriano (PI) desde a sua
adolescência. Graduada
em Enfermagem e Saúde
Pública e pós graduada
em Enfermagem do Tra-
balho, é funcionária pú-
blica, atualmente apo-

sentada pelo Ministério da Saúde. Sempre muito
tímida, teve muita dificuldade em publicar seus
poemas que desde sempre rabiscava, (muitos se
perderam) mas com o carinho e insistência do ma-
rido, dos filhos e amigos, começou a escrever e
publicar seus escritos. É membro da Academia de
Letras e Belas Artes de Floriano e Vale do Parnaíba
(ALBEARTES), tem participação nas coletâneas
Piauí em Letras ll, lll e lV, Piauí Poético, duas cole-
tâneas da Série Amigos, Mário Ribeiro e Amélia Luz,
do Rio Grande do Sul. Também tem postagens
mensais na Revista Ação Brasil e no Jornal de São
Paulo em Notícias, do jornalista Calixto dos Reis.
Tem acervos poéticos disponíveis no Recanto das
Letras.

 Poesia é um toque na alma e
um pulsar do coração
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Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

Amor: Você estará toda simpática e será notada em qualquer lugar. Por isso, vai ser fácil, fácil
conquistar o crush. A partir do dia 15, tenha cuidado: se for muito exigente pode acabar com suas
chances de ficar com o boy/a girl. Nas últimas semanas, o ciúme pode aparecer, só não exagere.
Amigos e família: Lealdade com os amigos e astral tranquilo em casa! Escola: Boas oportunidades
devem surgir no colégio. Aproveite!

Amor: Eita! A paquera pode ter alguns imprevistos e talvez o crush não seja exatamente como
você imagina. Porém, a partir do dia 6 de março, você vai ser puro carisma e tem grandes chances de
mandar bem na paquera. Se namora, pode faltar confiança e sobrar ciúme, tenha cuidado! Amigos
e família: Você será a maior conselheira em casa e com os amigos. Prepare-se!

 Amor: Seu jeito extrovertido deve atrair muitos crushes este mês. Seu poder de atração será tão
forte que você pode ficar com o coração dividido entre duas pessoas. Na segunda quinzena, tente
não dar margem para desconfianças para não prejudicar a paquera.  Amigos e família: Em casa, os
problemas podem tomar conta. Com a turma, você estará mais popular.

  Amor: Um crush do jeitinho que você sempre sonhou pode cruzar o seu caminho e te fazer
muito feliz. A atração física vai falar bem alto na hora da paquera! Se namora, o período será ótimo,
mas tome cuidado com quem quer dar opinião na sua vida. Nem tudo deve ser levado a sério.
Amigos e família: As amizades vão receber boas vibrações, mas em casa, tenha cuidado.

 Amor: Seu lance recente pode receber estímulos nas primeiras semanas. Se está sozinha, a
paquera vai ficar movimentada a partir do dia 15. Se você namora, há risco de ter briguinhas com
quem ama por motivos bobos. Porém, na segunda parte do mês as coisas devem melhorar.

Amigos e família: Conversas estressantes podem gerar brigas em casa. Nas amizades pode
rolar ciúme.

Amor: Você terá vontade de encontrar um novo crush e alguém que você sempre vê no
colégio pode ser a escolha perfeita. A partir do dia 15, chances de fazer o lance virar algo mais
sério aumentam. Se namora, tente não deixar os problemas externos atrapalharem seu
relacionamento.  Amigos e família: Você terá mais paciência para lidar com os problemas em
casa. Com os amigos, clima de união.

Amor: Seu brilho estará poderoso e você pode encantar o crush com poucos encontros. Lance
com um amigo pode virar algo mais sério. Mas tome cuidado com quem você vai se envolver, pode
acabar se iludindo. Se namora, tudo estará tranquilo e cheio de amor, mas entre os dias 6 e 21 as
coisas podem ficar tensas.  Amigos e família: Amizades cheias de alegria. Em casa, dê mais
atenção.

 Amor: As primeiras semanas do mês podem trazer lembranças de pessoas que já namorou.
Alguém que conheceu recentemente pode chamar sua atenção. Se namora, período cheio de alegrias.
Tome cuidado com palpites alheios sobre sua relação, eles podem trazer energias ruins.  Amigos e
família: Você estará toda prestativa em casa. Amizades estão protegidas.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

Amor: Seus encontros prometem muitas emoções! Conversas descontraidas podem revelar
muitas afinidades entre você e o crush. Mas tente não pressionar muito seu alvo. Se já namora, fique
ligada em suas atitudes e reações. O ciúme também pode acabar atrapalhando. Amigos e família:
Você estará mais preocupada com as coisas de casa. Com os amigos, muita sintonia.

Amor: Se está de olho em alguém, chegou a hora de você chegar junto. Os astros vão mostrar
sua habilidade de se expressar e vão deixá-la em evidencia. Mas tome cuidado com o ciúme, sem
essa de pegar no pé de paquera. Se namora, vai curtir um período de muita sintonia.  Amigos e
família: Aproveite os conselhos da sua família. Uma amizade pode ficar estremecida.

Amor: Você estará mais paqueradora do que nunca e pode ser que alguém da turma chame sua
atenção. Só não deixe a timidez atrapalhar. No namoro, as diferenças podem ficar mais evidentes e
algumas brigas podem surgir. Tenha mais paciência com o outro para superarem tudo o que rolar.
Amigos e família: O mês será ótimo para você resolver todos os problemas em casa. Amizades
antigas podem se reaproximar.

Amor: Você fará muito sucesso na paquera este mês! Nos primeiros quinze dias pode rolar
uma química irresistível com alguém bem disputado. Se namora, vale ficar de olho para não deixar
as diferenças atrapalharem seu romance. Em compensação, surpresas incríveis vão marcar a
paixão.  Amigos e família: Amizades e família protegias. Dias de muito companheirismo e

Mini Miss Brasil de 7 anos é a
primeira nordestina a representar

o país no concurso mundial

A pequena Sofia Moraes, de 7 anos de idade, é a primeira nordestina a
ganhar o Mini Miss Brasil, concurso de beleza infantil disputado anualmente.
Com o prêmio, a piauiense natural de Teresina, capital do estado, representará
o Brasil em 2023 no Mini Miss Universo, em Cartagena das Índias, na Colômbia.

 Para a família, foi emocionante ganhar o concurso e ao mesmo tempo
divertido para a Sofia que se sentiu uma verdadeira princesa no evento.     “Ganhar
o prêmio foi incrível, emocionante. Estamos nos preparando desde 2021, quando
ela ganhou o Mini Miss Piauí, em setembro. A família é quem trabalha para
deixar tudo perfeito e a Sofia brinca. A competição fica a cargo dos pais, que
querem sempre que ela esteja maravilhosa na passarela”, afirmou a madrinha
da miss, Germana Moraes

Roteiro Cassius Clay

Bar do Tião - Sede Zero

Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó - São Paulo
 Telefones: (11)  3999-5213 / 94736-4989

www.bardotiao.com.br

O Bar do Tião é um lo-
cal onde os amigos se re-
únem para apreciar uma
cerveja bem gelada, con-
versar, rir, assistir aos jo-
gos do seu time de cora-
ção, paquerar e se divertir
muito.  Estamos abertos
de segunda a sábado. O
Bar traz além das sabo-
rosas porções, diversos
atrativos especiais. Dis-
pomos de um vasto acer-
vo de cachaças nacio-
nais e importadas.  Sin-
ta-se à vontade com seus

amigos e familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos nossos serviços. A
conquista de nossos clientes está relacionada a grande qualidade que oferecemos
em nossos serviços.

DESTAQUE CALIXTO DOS REIS
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Especial

Cassius Clay

 Fundado em Janeiro de 2015 o Grupo Rapagode nasceu na zona norte de
São Paulo a partir de uma resenha entre amigos através de um time de futebol
de várzea que jogava no Jardim Elisa Maria.  O Grupo é formado por 4 integrantes:
Gabriel Cavaquinista e vocalista, Ronaldo no Surdo, Jonathan no pandeiro e Kaique
no Tantan.   Programe-se o Grupo Rapagode será uma das atrações principal no
Show e Ação Cidadania que acontece no dia 5 de junho na Brasilândia, aguardem
mais informações.    A Brasilândia é um distrito com 400 Mil habitantes, dividida
por 45 bairros que sofrem com a falta de entretenimento e investimento na cultura.

Moradores reclamam da falta de fraldas geriátricas na UBS Jardim
Guanabara na região da Freguesia do Ó. Pacientes da UBS Jardim
Guanabara (Av. Min. Petrônio Portela, 663), na região da Freguesia do
Ó, relatam a falta de fraldas geriátricas na unidade há pelo menos dois
meses. Segundo familiares, o problema é recorrente e afeta a qualidade
de vida dos pacientes.

O trabalho de um vereador é estafante (sic)! Percorre as ruas da capital para
detetar possíveis falhas no asfalto, ruas esburacadas, árvores frágeis que, a qual-
quer chuva seguida de ventania, caem sobre carros estacionados! Em tempos
passados, havia vereadores atuantes que cuidavam da cidade: cito Claudinho, Goulart,
dr. Calvo e outros. Hoje temos 55 vereadores, a cidade, principalmente na zona
norte está esquecida! O asfalto de diversas ruas do Imirim estão irregulares, há
buracos e dos 55 ‘defensores do povo’, nenhum coloca essas irregularidades para
possíveis recuperação! ... E depois almejam ser reeleitos! Ora, vá, vá!

A Polícia Militar da 4ºCia do 9ºBPM/M não atendeu o protocolo mais
a GCM-Guarda Civil Metropolitana chegou junto com a Comunidade,
colocou um preventivo legal na Ação Social e Cultural realizada no dia
19/03 na Rua Puxinanã na Vila Rica-Brasilândia. Em nome dos morado-
res e da Associação envolvida parabenizamos a GCM pelo excelente
trabalho, o agradecimento é feito também pelo Conseg Vila Amália.

Morreu (3), em São Paulo, aos 98 anos, a escritora paulistana e membro da
Academia Brasileira de Letras (ABL), Lygia Fagundes Telles. A informação foi
confirmada pela ABL. A causa do óbito não foi divulgada.  Lygia foi vencedora
do Prêmio Camões, em 2005, pelo conjunto da obra, e do Prêmio Juca Pato, em
2009, como intelectual do ano.  A escritora nasceu na capital paulista, estudou na
Escola Caetano de Campos e se formou na Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP). Ingressou na ABL em
1987 na cadeira 16, na sucessão de Pedro Calmon.  Entre seus livros mais im-
portantes estão Antes do Baile Verde (1970), As Meninas (1973), Seminário dos
Ratos (1977), Filhos Pródigos (1978), A Disciplina do Amor (1980), As Horas
Nuas (1989), A Noite Escura e Mais Eu (1995), e Invenção e Memória (2000).
Seu livro Ciranda de Pedra (1954) inspirou a novela homônima, exibida na TV
Globo.

Ação Cidadania é um dos maiores benefício para a Comunidade  está
previsto para o dia 30/04 a partir das 09h00 a 1ºAção Social do Instituto
Lima cuja a Diretora é Luciene Lima, o evento acontece na Escola, loca-
lizada à Rua Enoch Ribeiro de Macedo,130 próximo a Escola Castro
Alves e vai oferecer vários atendimento para os moradores do Parque
Tietê, Elisa Maria, Ceci, Jardim dos Francos entre outros bairros. Ou-
tra Ação Cidadania ainda maior está sendo programada para o Aniversá-
rio de V.N.Cachoeirinha que acontece em Agosto quando o bairro com-
pleta 89 Anos, aguardem maiores informações.

Você tem até 4 de maio para tirar ou regularizar seu título e marcar presença
nas decisões que afetam o futuro do Brasil.  Não deixe pra depois. Acesse agora
o autoatendimento do eleitor em tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor e
faça valer seu direito de cidadão.

Estudo explica por qual razão deve
dormir sempre num quarto escuro

Luzes do computador,
televisão ligada ou ruas
iluminadas – a verdade, é
que é cada vez mais difí-
cil dormir num espaço to-
talmente escuro, e tal
pode prejudicar significa-
tivamente a saúde cardi-
ovascular e metabólica,
alerta um estudo da Uni-
versidade Northwestern,
nos Estados Unidos, pu-
blicado no jornal científi-
co PNAS e citado pela
revista Galileu.

 “Apenas uma única
noite de exposição à ilu-
minação moderada du-
rante o sono pode afetar
a regulação cardiovascu-
lar e de glicose, que são
fatores de risco para do-
enças cardíacas, diabe-
tes e síndrome metabóli-
ca”, conta Phyllis Zee,
líder da pesquisa e chefe
da Divisão de Medicina
do Sono da Escola Fein-
berg da Universidade
Northwestern, num co-
municado.  De acordo
com os cientistas, a ex-
posição à luz durante o
dia aumenta a frequên-
cia cardíaca ao ativar o
sistema nervoso simpáti-
co, que por sua vez ace-
lera o coração e intensi-

 94778-1027 Erivelton
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fica o estado de alerta do
corpo. Sendo que o mes-
mo processo ocorre se
há exposição durante o
sono, ainda que seja mais
branda.

 “Mesmo que esteja a
dormir, o seu sistema ner-
voso autônomo está ati-
vado. Isso é mau. Nor-
malmente, a sua frequ-
ência cardíaca, junta-
mente com outros parâ-
metros cardiovasculares,
é menor à noite e maior
durante o dia”, diz Dani-
ela Grimaldi, coautora e
professora assistente de
pesquisa de neurologia
na Northwestern.

 Para efeitos da pes-
quisa, revela a revista
Galileu, foram avaliados
adultos dos 18 aos 40
anos que tinham o hábito
de irem para a cama en-
tre 21h e 1h e dormiam
de 6,5 horas a 8,5 horas
por noite. No decorrer do
estudo, os participantes
passaram três dias e duas
noites no laboratório.

 Os voluntários foram
aleatoriamente divididos
em dois grupos: um dor-
miu num quarto com cla-
ridade e outro passou a
noite num espaço com

luz tênue.  Relativamen-
te ao grupo que dormiu
num local mais ilumina-
do, os investigadores de-
tectaram que estes expe-
rienciaram resistência à
insulina na manhã se-
guinte. O fenômeno su-
cede quando as células
de músculos, gordura e
fígado não respondem
bem a esse hormônio e
consequentemente são
incapazes de utilizar a gli-
cose presente na corren-
te sanguínea para obter
energia. Para compensar,
o pâncreas produz mais
insulina, levando à subi-
da do açúcar no sangue.
A longo prazo, tal pode
causar o desenvolvimen-
to de diabetes.

 Para uma noite de
sono mais benéfica,
Phyllis aconselha o uso
de iluminação fraca ao
nível do chão, se a neces-
sidade de luz for real-
mente imprescindível.
Mais ainda, deve optar
por luzes amareladas ou
alaranjadas, ao invés de
brancas ou azuis. Por úl-
timo, deve optar por ter
cortinas totalmente opa-
cas no quarto ou utilizar
máscaras tapa olhos.
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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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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

radiospnoticias.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!

radiorevistaemacao.com
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Professor João Augusto
9.5247-7510
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PROGRAMA
FERREIRA SANTOS

 Todas quintas-feiras das 19h ás 20h

Programação

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
9.7297-3530

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

Programa Calixto dos Reis

DE SEGUNDA  Á SEXTA DAS  15H ÁS 16H
TERÇA, QUARTA E QUINTAS  DAS 18H  ÁS 19H - SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS




