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Editorial

Mais atenção às compras online

Calixto dos Reis

ntre tantas transformações que a pandemia da Covid-19 trouxe para nosso
cotidiano, uma delas, sem dúvidas, é a massificação das compras online. Uma
tendência que já vinha em uma crescente expressiva, mas que deslanchou de vez
com o isolamento social. Até mesmo quem não tinha o hábito de navegar pela
internet em busca de novas aquisições, resolveu se render às facilidades das
compras com um clique no computador ou celular.

 Há quem diga que seja um caminho sem volta. A comodidade de poder comprar
no conforto do lar, sem ser incomodado, sem se sentir envergonhado de buscar
pelo menor preço, pela forma de pagamento que se encaixa melhor no seu
orçamento, enfim, são inúmeras as vantagens. Claro que muitas pessoas não
dispensam a experiência de ir presencialmente à loja, poder tocar e experimentar o
produto – há espaço para todo mundo! Mas, enquanto os estabelecimentos estiveram
fechados – a maioria pode reabrir no início desta semana, com as restrições impostas
pela fase laranja do Plano São Paulo – não havia outra alternativa que não fosse as
compras online.

 Não é à toa que no primeiro semestre deste ano, a Fundação Procon-SP registrou
121.173 reclamações relacionadas às compras pela internet, um crescimento de
55% em comparação a todo o ano de 2019, que totalizou 78.419 demandas. As
questões mais reclamadas são demora ou não entrega do produto, com 31.614
registros, seguidos por problemas com cobrança (10.559 reclamações).

 Desta forma, é preciso ter cuidado e atenção ao optar pelas compras online.
Sempre buscar por sites confiáveis, buscar em sites como “Reclame Aqui” se há
reclamações de consumidores referentes à loja, desconfiar de produtos com preços
muito abaixo dos praticados em outros estabelecimentos, enfim, pesquisar, verificar
a idoneidade do site, buscar mais informações da loja em redes sociais – uma dica
é checar os comentários de outros consumidores.

 Obviamente a demanda das lojas virtuais aumentou por conta da pandemia, é
preciso ter bom senso. No entanto, o consumidor jamais pode ser prejudicado pela
situação. Os estabelecimentos precisam ter planejamento e estratégia para que
consigam honrar com o prometido durante a relação de consumo. E, caso o cliente
se sinta lesado, ele deve procurar por seus direitos!
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PANELAS :
   USO INDEVIDO DA MÁQUINA PÚBLICA

Os tempos mudaram e os
cidadãos se tornaram cada vez
mais conscientes e participati-
vos na esfera política. A socie-
dade civil não só se tornou mais
ativa como se organizou e ago-
ra cobra direitos e boa parte se
manifesta sem receito ou
medo de perseguição, pois
sabe que a lei não é somente
feita para regular a vida dos ci-
dadãos, mas também para
controlar o poder e proteger a
sociedade das arbitrariedades
do governo. Para cada tipo des-
mando há uma resposta da le-
gislação que corrige o abuso.
Em Panelas, infelizmente, o
poder público ainda não enten-
deu que não pode se compor-

tar como se estivesse na esfe-
ra privada, pois o decoro, os
princípios da administração
pública e a própria natureza dos
cargos limita suas atitudes,
palavras e gestos.

Qualquer tipo de abuso ou
desvio enseja crime de respon-
sabilidade por parte do poder
público. Lembrando que no di-
reito administrativo há uma
máxima comumente usada:
“as pessoas podem fazer tudo
o que a lei não proíbe, o Gover-
no somente aquilo que a lei
permitir” (grifo nosso). A segu-
rança dos indivíduos frente ao
poder do estado é garantida à
sociedade, por isso chamamos
de Estado de Direito. A improbi-

dade administrativa compreen-
de o ato de violação à morali-
dade administrativa e a todos
os princípios da administração
pública. Lembrando que são
princípios da administração
pública Legalidade, Impessoa-
lidade, Moralidade, Publicidade
e Eficiência. Esses princípios
devem lastrear todas as ativi-
dades e comportamento da pre-
feitura ou da Câmara. Sabemos
que, infelizmente, ainda não é
assim. Ainda.

Na cidade de Panelas os
funcionários públicos, especi-
almente diretores, secretários
e o próprio gabinete da prefei-
ta, que de tanto ser descredibi-
lizado já é conhecido popular-
mente como “gabinete do fuxi-
co”, não se comportam com o
devido decoro e acham que
podem tudo o que alguém que
não representa o poder público
pode. Grande erro. Seguidos
pela prefeita que disse não se
envergonhar ou se incomodar
em ser chamada de laranja e
que poderia até chamar de “la-
ranja, banana, salada mista” o
poder público panelense deci-
diu evoluir nas imoralidades e
seus funcionários passaram a
fazer lives e deixar tudo grava-
do (o que é “ótimo”).

Além de tudo isso verea-
dores rompem com a lógica da
independência dos poderes,
art. 2° da constituição, ou para
manter seus parentes traba-
lhando, ou para manter seus
cabo eleitorais empregados na
prefeitura. Violam também um
dos princípios constitucionais
mais importantes: impessoali-

dade. Atacam pessoas, benefi-
ciam seus familiares até com
calçamento de ruas enquanto
deixam pessoas que não os
acompanham sem saneamen-
to. Isso é inadmissível, viola o
estado democrático de direito
e as liberdades individuais,
além de ferir de morte o decoro
parlamentar e o princípio da
moralidade.

Não vivemos em uma ter-
ra de ninguém, vivemos em
uma sociedade livre. Não esta-
mos diante de reis e grandes
líderes intocáveis, pelo contrá-
rio, estamos diante de funcio-
nários que recebem não para
cumprir um papel criminoso de
perpetuação no poder, mas
para servir a população. Quan-
do um secretário, diretor, pre-
feita ou vereador fala é o seu
cargo que fala. Por essa razão
gozam de direitos e deveres di-
ferentes do cidadão comum
que vive da iniciativa privada e
sustenta o poder público.

Toda tentativa de intimida-
ção deve ser combatida de
maneira extremamente contun-
dente e seus agentes devem
ser punidos na forma da lei. O
cidadão é detentor de direitos
garantidos e não é uma prefei-
tura de uma cidade do interior e
agentes políticos alinhados
com ex-políticos com síndrome
de Napoleão que solaparão
esses direitos conquistados
em centenas de anos (talvez
milhares) de luta e sangue der-
ramado. Todo poder emana do
povo e contra ele deve parar de
ser exercido

Cidade de Panelas - Pernambucos
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Gabriela
Rodrigues

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

Paulistano, 33 anos, nascido em são Paulo
pastor  e fundador da igreja apostólica Aliança de
sangue . Pastor Thiago Amâncio segue a 12 Anos
levando a palavra de Deus, com trabalho de
evangelização e libertação , casado com
Missionária Lais Ferreira Amâncio, e 2 filhos
Miguel de 7 anos e  Analy de 3 anos , segue agora
também como locutor da rádio ação Brasil , com
programa libertando vidas  todas as Sextas-feiras
as 23 horas com louvor ,oração e uma palavra
Abençoada.

Thiago
Amâncio

Lenita Aguiar

Perola da música sertaneja cantora Lenita Aguia
integrante do grupo as Vozes de Ébano, em nova
formação desde 2019. Participante do Coral da
OMP-SP desde 2015. Soma-se ao nosso trabalho
algumas participações especiais com amigos.
Fazendo parte da grade da Rádio Ação Brasil. com
uma programação sertaneja Romântica e Modão.
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FAMOSOS JÔALMEIDA

Prestes a fazer 40 anos, a über
model Gisele Bündchen continua em
defesa da natureza e do meio ambiente.
Em entrevista à revista Ela, de O Globo, a
top anunciou a plantação de 40 mil árvores
na Amazônia Legal para comemorar sua
nova idade.  A iniciativa é parte do projeto
“Viva a Vida”, em parceria com o instituto

ISA. A instituição faz plantio com semeadura
direta no solo, com mistura de sementes
nativas coletadas pela Rede de Sementes
do Xingu.  “Sem a natureza, não teremos o
tão almejado ‘progresso’.

Não se pode querer crescer e
evoluir destruindo. A conta vem, e não só
para aqueles que causaram o dano. Vem

Gisele
Bündchen

anuncia plantio
de  40 mil
árvores na

Amazônia para
celebrar 40 anos

pra sociedade
inteira”, declarou.
Defensora do
meio ambiente,
Gisele já chegou
a ser chamada de
“má brasileira”
pela ministra da Agricultura, Tereza
Cristina. O episódio não foi levado para o
lado pessoal, segundo a modelo, que se
reconhece “íntegra” e sempre tendo
carregado o nome do Brasil “com muito
amor e carinho”.  Conforme relatou à Ela,
a situação já foi esclarecida com a ministra.
Por outro lado, Gisele defendeu a
necessidade de combate ao
desmatamento ilegal, à grilagem e às
invasões de terra.

 “Entendo a importância do
agronegócio para o Brasil, mas também
entendo que não é preciso derrubar mais
nenhuma árvore para que tenhamos
progresso. (…) A sociedade precisa estar
atenta e vigilante, porque a floresta tem
um papel fundamental no equilíbrio do
clima, no regime de chuvas e,
consequentemente, na vida de todos nós”,
acrescentou Gisele.
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Um simples xis desenhado na mão
vai denunciar a violência doméstica

O “Red Dot” é um ponto vermelho que as mulheres na Índia
usam na palma da mão para indicar que estão sofrendo violência
doméstica. A campanha surgiu depois do aumento recorrente de
casos em função do isolamento social causado pelo novo
coronavírus. No Brasil não foi muito diferente. Com
implementação da quarentena em todo o país, os casos tiveram
um aumento de 22,2% em cerca de 12 cidades.

 Inspirado na Red Dot e pensando principalmente na
segurança das mulheres, a Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criaram
a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica.

 A forma de denunciar é simples e consiste em um gesto bem
parecido com o red dot – a vítima precisa apenas mostrar a algum
funcionário de uma farmácia um X vermelho em uma das mãos,
indicando que está sendo vitima de violência doméstica.

 “Sinal vermelho significa ‘pare’. O xis feito com batom que é
inequívoco, pode ser facilmente apagado da mão, logo a vítima
poderá voltar pra casa e o agressor não saberá da denúncia”,
explica Renata Gil, presidente da AMB.

 Depois que a denúncia for acolhida pela farmácia, o 190
será acionado e uma viatura da Polícia Militar será encaminhada
até o estabelecimento e levará a vítima para o registro da
ocorrência e aplicação da medida protetiva. “É um grito de socorro
para quem não consegue usar os canais tradicionais e ordinários
de denúncia, pessoas que estão sob domínio do agressor”, diz
Renata.

  Apesar de existir muitos canais de denúncia, os profissionais
que acompanham os dados sobre a violência domesticam
sentiram que ainda era ineficiente. Era preciso pensar em algo
que as mulheres se sentissem seguras e não com medo ou
vergonha de denunciar os agressores.  “A AMB juntou todas as
partes necessárias e pensamos em um estabelecimento com
melhor perfil para que essa denúncia fosse viabilizada”, explica
Renata. As farmácias foram escolhidas porque estão sempre
abertas durante o isolamento social, são ambientes neutros –
são facilitadores e a mulher vítima não se sentirá intimidada ao
entrar, e existem farmácias em todos os lugares e bairros.

Os funcionários das farmácias são facilitadores das
denúncias    - Por medo das retaliações, muitas pessoas sentem
medo de ajudar a vítima a realizar a denuncia. Essa é uma das
dificuldades que muitas mulheres enfrentam, não se sentindo
apoiadas a dar um fim na situação. No caso dos funcionários
das farmácias eles não são testemunhas das ocorrências, logo,
eles não precisam ser encaminhados até a delegacia.

 “Explicamos a eles que não é preciso ter receio, porque o
agressor de violência doméstica atua na clandestinidade, dentro
da casa. Ele não tem o perfil de retaliação, não temos dados
fortes que indicam isso. Como não há alarde e é tudo mais
silencioso, o agressor nem saberá qual farmácia foi acionada”,
alega a presidente da AMB.

 Segundo Renata Gil, as farmácias foram bem treinadas
através de vídeos, tutoriais e cartilhas eletrônicas. Mas o principal
desafio nesse momento é acionar a Polícia Militar e garantir um
atendimento preferencial para essas mulheres. “Queremos esse
tipo de atendimento para todos os casos de violência contra a
mulher. Essa é uma questão de responsabilidade social nossa,
precisamos salvar as vidas dessas mulheres”, expõe Renata.

 Já são 10 mil estabelecimentos que aderiram à campanha,
e a intenção é que essa rede de apoio e denúncia se expanda
para outros estabelecimentos e se torne perene. “Queremos
que haja engajamento de toda a sociedade. Pensamos em
mercados, bares, restaurantes, locais de fácil acesso que as
pessoas entrem sem se notar que estejam indo fazer uma
denúncia”, argumenta Renata.

 Miss Mato Grosso do Sul adere à campanha  - A três-lagoense
Dandara Queiroz foi eleita Miss Mato Grosso do Sul
recentemente, e no papel de miss representante do estado, voltou
a sua visibilidade para a campanha, afim de atingir mais
mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas saibam
como denunciar. “A ação é voltada para as mulheres que têm
dificuldade para prestar queixa de abusos, seja por vergonha ou
por medo”. (Claudia)
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www.saojoao.net
(11) 94764-7240  HUGOALEX@SAOJOAO.NET

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

e distribuidores com produtos de qualidade

SEU CHURRASCO MERECE MAIS QUALIDADE

Av Deputado Emílio Carlos, 1173 - Bairro do Limão (11) 3936-1703

Sejam bem vindos, amigos/clientes! Atuando a mais de 35 anos na região do
bairro do Limão, a Churrascaria

 e Pizzaria  Caneca de Prata oferece para
você um excelente atendimento

pelo melhor preço, temos diversas opções,
pratos a la carte, Rodízio de carnes de

primeira, e as nossas deliciosas pizzas,
venha nos fazer uma visita!

GASTRONOMIA
MARCIA MARTINS

www.churrascariacanecadeprata.com.br
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ECONOMIABELEZA JÔALMEIDA

Está sentindo seu cabelo fraco e quebradiço? Se sim,
você deve investir em cuidados diários para devolver
a força e o brilho aos filhos. Confira algumas
orientações para fortalecer as madeixas.

1- Hidratação: atua na reposição da água e nutrientes
perdidos pelos fios diariamente. Devolve o brilho e
leveza dos fios. Você deve hidratar pelo menos uma
vez a cada 15 dias.  Para ampliar o resultado, você
pode colocar ampolas fortalecedoras (vitaminas, óleo
de Argan, etc) em seu creme de hidratação.

2- Reconstrução: reposição de proteína, especialmente
queratina e aminoácidos. Essa etapa devolve a força
dos fios e aumenta a massa capilar. As máscaras
fortalecedoras podem ser usadas de uma a duas vezes
por semana (depende do estado dos fios).

3- Fique de olho na alimentação: a queratina é a
principal fonte de nutrição para os cabelos e pode ser
encontrada em alimentos como carne, peixe, ovos,
queijo e leite. Vale também investir em alimentos ricos
em minerais, como zinco, ferro e cálcio.

4- Deixe o cabelo respirar: fique um tempo sem usar
químicas e evite submeter os fios à altas temperaturas
(chapinha e secador). É importante deixar o cabelo
respirar para repor a umidade e os nutrientes que o
processo químico retirou e selar as cutículas
novamente.

5- Acerte na escova para desembaraçar os fios: fuja
das escovas muito maleáveis. As cerdas moles
quebram os fios. O ideal é preferir um pente com
dentes largos e firmes ou uma escova tipo raquete.

Cinco dicas práticas
para deixar os

cabelos mais fortes
e brilhantes
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CONHECEREIS A VERDADE E...
 É boca corrente na filosofia religiosa que conhecendo a verdade ela

nos libertará e nós perguntamos de que? Se a liberdade é relativa e a
verdade é de conformidade com o nível de entendimento de cada qual?
Não dizem que cada um tem a sua verdade? Além do mais, quando se fixa
numa mentira por um tempo longo ela se torna uma verdade para quem
nela se fixou. Não é verdade? Com todo respeito ao trocadilho, todos
sabem que isto é fato. Por outro lado, será que estamos preparados para
a verdade libertadora?

 Sabe-se que o pensamento é energia e que quanto mais se pensa,
fixamente, num objeto, ele se materializa no mundo espiritual com boa
chance de aparecer no mundo físico. É dessa forma que se cria a
egrégora que é a força espiritual originada a partir da soma das energias
mentais, o que não deixa de ser, também, uma forma pensamento. Ora,
sabe-se que a forma pensamento alimentada pela mente energeticamente
adquire volume, peso, textura, cor, sabor e etc., o que nos faz afirmar
que o quadro material que vemos na Terra é o reflexo da mente humana.
No Concilio de Constantinopla, no ano 553, feito pelo imperador Justiniano,
cuja esposa, Teodora,  ex-prostituta, não achando conveniente a Lei do
“carma” mencionada na vida sucessiva como Causa e Efeito, influenciou
a retirada desta crença no credo cristão vigente na época e até hoje,
acredita-se ser verdade que a reencarnação não existe e que é mito.
Inclusive, conta-se que Teodora, com medo de ser reconhecida, mandou
executar 500 de suas ex-companheiras de trabalho (escravas, prostitu-
tas, sacerdotisas). Perguntamos novamente se isso não explica o que
estamos desenvolvendo? Por outro lado, nas mulheres mencionadas
nos Evangelhos temos também Claudia Prócula, neta do Imperador Cesar
Augusto e esposa de Pôncio Pilatos que teve uma pequena menção nas
Escrituras e que para quem nela crê como Santa a tem como Eugenia, ou
mesmo Santa Prócula?

E Não é isso uma variação da verdade? Continuando com nossos
exemplos evangélicos temos Maria de Nazaré, Maria de Betânia, Maria de
Magdala, Maria mãe de Tiago, Maria mulher de Zebedeu e Maria de Cleófas,
com cada qual com a sua verdade.    Na Peste Negra, em Paris, culparam
os prisioneiros da Bastilha para encobrir personalidades eminentes e
desviar a atenção dos turistas vindos de vários locais, principalmente da
Espanha, quando na verdade, quem a trouxe foram os Sarracenos do
século VI. Os óbitos foram tão intensos a ponto de improvisarem cemité-
rios nas grandes planícies. O êxodo foi iniciado com penosas caracterís-
ticas, pois o surto virótico não se constituía de simples sintomas passa-
geiros como foi divulgado na época. Era a varíola negra hemorrágica
trazendo um índice de mortalidade apavorante. Apesar das igrejas se
transformarem em prontos socorros do físico e da alma, o terror desvir-
tuou a verdade gerando o descuido, a indiferença e o preconceito pelos
doentes desabrigados.  Dependendo de como se crê, esbanjar a fortuna
para alguns é desapego às coisas materiais, mas para outros, é negli-
gencia com a “graça” que Deus concedeu e que normalmente é fruto do
egoísmo e da vaidade. Aí estão duas verdades da vida.  As religiões nos
falam da sobrevivência do ser e da vida futura, mas são impotentes para
dar a essas verdades a menor prova sensível, tanto é que, em busca
dessa verdade que liberta, temos no cristianismo inúmeras igrejas que
proclamam cada uma a sua verdade. O desenvolvimento dos estudos
científicos e do espirito critico tornaram o homem mais exigente. Hoje,
somente as afirmações já não mais lhe bastam, pois ele reclama provas
e fatos e isto é uma verdade que não se contradiz, pois como foi dito
acima, a própria busca da verdade nos libertará das amarras da ilusão
(nossa, quanta verdade). Concordas conosco?

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341, no muro do

cemitério da Freguesia do Ó / Fale conosco: 11-97020.1055 /
11-2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos

pensamentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com
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AV. ITABERABA, 2741 - FREGUESIA DO Ó /
SÃO PAULO/SP

Comportamento Viviane Morgado

 Eu sei que 2020 não tem
sido fácil para a maioria das pes-
soas e cada um foi afetado de
alguma maneira. Ele trouxe à
tona, tudo o que estava escondi-
do embaixo do tapete:  Másca-
ras caíram e as pessoas se
mostraram nas redes, como
elas são de fato.  Casamentos
encerram ciclos, não por causa
da quarentena, mas simples-
mente porque já não existia re-
lacionamento há tempos.   Filhos
em casa desestruturam pais que
descobriram a quase nenhuma
educação que ensinavam em

NÃO EXISTE PLURAL
PARA PRIORIDADE!

casa pois es-
tava tudo nas
mãos da esco-
la. Quem já
não queria tra-
balhar, conti-
nuou acordan-
do após o ho-
rário do almo-
ço e esperan-
do o emprego
bater a sua

porta. Quem mantinha postura
de vítima, nadou de braçada!
Quem tinha mania de querer que
os outros resolvessem os seus
problemas, continuou jogando
no colo de quem  não tem nada
a ver  .Quem não tinha contato
com a família e não participava,
continuou desta forma.  Quem
sempre reclamou de tudo, está
no melhor momento da vida! Por
outro lado,  quem sempre corre
atrás e faz acontecer, se reiven-
tou e continuou.  Quem cuidava
da própria vida, continuou.   Quem
era do bem, continuou bom.

Quem era forte, descobriu o quan-
to consegue lidar com as adver-
sidades.  E quem não era forte,
teve a chance de descobrir-se. A
única coisa de 2020 que não po-
derá ser recuperada, e a vida dos
entes queridos que se foram e
nisto, 2020 nós não podemos
negociar. De resto,  2020 nos deu
(e ainda dá) a oportunidade de
escolher quem queremos ter ao
nosso lado quanto tudo isto aca-
bar, sem ilusões. Nos ensinou
que não existe plural para priori-
dade. E acima de tudo, que o ter
e o ser são escolhas, que em
momentos crí ticos, m ostram o
quanto conseguimos ficar, man-
ter nossa essência e valores.
Um beijo grande para vocês!

Viviane Morgado Dantas.* Te-
rapeuta Sistêmica, Integrativa, Vi-
bracional e Complementar * Psi-
canalista Integrativa *Pós Gradu-
ando em Psicologia Comporta-
mental e Cognitiva * Facilitadora
em Constelações Familiares.

Dizem que
quem lê viaja.
Viaja sim, mas
na teoria. Em
vez de dois

livros, compre
um e junte o
dinheiro para
pagar uma
viagem na

prática. Dizem,
quem lê viaja,
visite muitos
livros, porém
faça da bíblia
sua morada.
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Carnaval 2021 de São Paulo é oficialmente
adiado devido ao coronavírus

A Prefeitura de São Paulo decidiu
adiar o carnaval de rua e os
desfiles das escolas de samba

de 2021 devido à pandemia do
coronavírus. A nova data ainda não foi
definida, mas, no caso dos desfiles, a Liga
das Escolas de Samba de São Paulo
propõe que a festa seja realizada a partir
do final de maio ou começo de julho, em
data ainda a definir.

 O carnaval de São Paulo é um dos
maiores do país. Neste ano, cidade bateu
recorde de público e do número de blocos:
foram mais de 15 milhões de foliões nas
ruas e 600 blocos. A prefeitura gastou R$
36,6 milhões, e houve um retorno
financeiro de R$ 2,3 bilhões para a cidade.

 O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno
Covas (PSDB) em coletiva de imprensa
no Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de
São Paulo,   sexta-feira (24).

 “Estamos definindo tanto com os
blocos quanto com as escolas e com as
outras cidades a nova data que deve se
dar a partir de maio do ano que vem. Muito
dificilmente ocorrerá em junho porque
coincide com os festivais de São João no

Nordeste. Estamos definindo ou final de
maio, ou começo de junho para realização
do carnaval na cidade de São Paulo”,
afirmou Covas.  Em Salvador, o prefeito
também estuda adiar o carnaval para julho.
No Rio de Janeiro, as escolas esperam
tomar uma decisão em setembro sobre a
data dos desfiles. Representantes das
agremiações e da Liesa alegam que sem
vacina contra a Covid-19 é impossível
realizar o espetáculo em segurança.

 O presidente da Liga de São Palo,
Sidnei Carriuolo, se reuniu com os
representantes das escolas de samba do
Grupo Especial e de Acesso, e levou a
proposta de mudança de data para a
prefeitura. Ele disse ao G1 que a decisão
precisou ser tomada agora para as escolas
se prepararem a tempo de garantir o
desfile. Mas, mesmo assim, o público pode
esperar um carnaval diferente de anos
anteriores.

 “Carnaval nos mesmos moldes de
costume é impossível, já pensamos em
adaptações. O que toma muito tempo e
suporte financeiro é o preparo de fantasia
e alegoria”, afirmou.

Adiamento por causa de pandemia
Escolas de samba e organizadores do
carnaval de rua de São Paulo já defendiam
adiamento do carnaval por conta da
pandemia de Covid-19. O governador João
Doria (PSDB) disse em 15 de julho (15)
que megaeventos como Réveillon e
carnaval só deverão ser celebrados com a
criação da vacina contra o coronavírus.

 “É a maior tragédia da história desse
país em qualquer tempo. Não há nada a
celebrar, não há nada a comemorar. E
muita atenção àqueles que diante de um
quadro como esse ainda querem fazer
atividades festividades de Ano Novo ou de
carnaval. Nós não temos que celebrar nem
Ano Novo, nem carnaval diante de uma
pandemia. Apenas com a vacina pronta e
aplicada, e a imunização feita, é que
podemos ter celebrações que fazem parte
do calendário do país, mas neste
momento, não!”, afirmou Doria. (G1)

São Paulo - A Escola de Samba Pérola Negra abriu, o desfile de carnaval de São Paulo no Sambódromo do
Anhembi, zona norte da capital paulista ( Divulgação/Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas)
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ESPECIAL

SAC Digital passa a oferecer
serviços da Justiça Eleitoral online

O SAC Digital, plataforma eletrônica de serviços do Estado,
disponibiliza seis novos serviços on-line, a , em parceria com o
Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Os cidadãos poderão fazer
consultas sobre a sua situação junto à Justiça Eleitoral, emitir
certidões e regularizar pendências sem precisar sair de casa.
Também podem ter acesso à loja virtual para quem desejar bai-
xar o aplicativo da Justiça Eleitoral Brasileira e obter a 2ª via do
Título.

 Os novos serviços disponíveis no SAC Digital são: Certidão
de Crime Eleitoral; Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral;
Consultar situação eleitoral; Consultar local de votação; Quitar
multas na Justiça Eleitoral. Confira abaixo tabela com a descri-
ção dos serviços.

 O SAC Digital também vai disponibilizar o acesso às lojas
virtuais para quem desejar baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral
Brasileira e obter a 2ª via do Título, sem precisar sair de casa.
Nesse caso, o cidadão terá acesso ao e-título (título eleitoral
eletrônico), que está disponível para celular nos sistemas ope-
racionais Android e iOS.

 Para ter acesso aos novos serviços relacionados à Justiça
Eleitoral é simples, rápido e prático. Os interessados devem aces-
sar o site www.sacdigital.ba.gov.br, usando um computador ou
dispositivos móveis, como celular e tablet, baixando o aplicativo
do SAC Digital nas lojas virtuais, disponível para sistema iOS ou
Android.

 Com o início da prestação dos serviços da Justiça Eleitoral,
o SAC Digital contabiliza um total de 31 serviços on-line oferta-
dos ao cidadão. Entre eles estão, emissão de RG, Carteira de
Trabalho digital, CPF, expedição de documento de veículo (CRLV-
e), matrícula na rede estadual de ensino, dentre outros.

 O SAC Digital é a plataforma eletrônica do Estado que ofere-
ce serviços públicos pela internet, desenvolvido em parceria com
a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia
(Prodeb). A plataforma vai na direção da tendência mundial de
transformação digital dos serviços públicos como forma de faci-
litar o acesso dos cidadãos aos seus direitos, oferecendo mais
comodidade e agilidade. ( Ascom/ Saeb

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

No Egipto, as bibliotecas
eram chamadas

''Tesouro dos remédios da
alma''. De fato é nelas que

se cura a ignorância, a mais
perigosa das enfermidades e
a origem de todas as outras.

Calixto dos ReisBacharel em
Direito pela Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU)
Pós-Graduando em Direito Penal
e Processual Penal pela Escola
Paulista de Direito,. Jornalista e
Editor do Jornal São Paulo em
Notícias, Revista Ação Brasil,
Diretor do Grupo Ação de Mídia
da Rádio e TV Web Ação
Brasil.com. Membro/Associado
da Associação Paulista de
Imprensa (API). Radialista e
Apresentador do Programa

Calixto dos Reis, na Rádio Trianon 740AM SP, Diretor do Sindicato dos
Compositores. e interprete do Estado de São Paulo, exercendo a função de
Tesoureiro (SINDIESP) Membro Associado da ABRAMUS - Associação Brasileira
de Música e Artes.

Técnico em Transação Imobiliária (TTI) pelo Instituto Universal Brasileiro.
Atividades Artística: Cantor, Compositor, Músico, Produtor Musical tem  4 Albúm
Gravado. É Jornalista Indepedente Opinativo (IDEALISTA). -E-
mai l:jornalspnoticias@yahoo.com
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Você pode adquirir através da
Aloês Cosmeticos . Lá você

encontra a essência cupido do
amor e outros produtos do

gênero, com preços acessíveis
ao seu bolso e atendimento

especial aos clientes e amigos.

Loja 1: Av. Parada Pinto, 118 - Loja A3 - Vila Nova Cachoeirinha
Loja 2 : Av. Parada Pinto, 136 - Loja E2 - Vila Nova Cachoeirinha

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

aloes.cosmeticos aloes.cosmeticos SCR
 ESSÊNCIA CUPIDO

DO AMOR

 ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR
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No Brasil, é uma questão de tradição, que não tem nada a
ver com o título acadêmico. Em outros países, porém, só se
pode exercer a Medicina após obter o equivalente a um doutorado.

 Longa história. Vamos começar pela etimologia da palavra
“doutor”. Ela vem do latim doctor, que significa “aquele que
ensina” ou, simplesmente, “professor”. Esse sentido se mantém
em português, oculto na palavra “docente”, que é um jeito chique
de dizer “professor” e geralmente aparece na expressão “corpo
docente”. A palavra doctor era uma variação do verbo docere, que
significava “ensinar”. Ou seja: era como se doctor significasse,
ao pé da letra, “ensinador”.

 Até o século 11, na Idade Média, não existiam universidades
ou títulos acadêmicos formais, e a palavra doutor, que se espalhou
pela Europa de carona no latim, era empregada de maneira
intuitiva, para se referir a pessoas com algum estudo, geralmente
clérigos católicos (a Igreja Católica detinha o monopólio do
conhecimento no oeste da Europa nessa época). Gente que
sabia ler era coisa rara. A palavra só começou a ganhar novas
acepções com a fundação das primeiras universidades.

 Com elas, surgiu o título philosophiae doctor (“doutor em
filosofia”, mais conhecido pela sigla PhD). É importante notar
que a palavra “filosofia”, nessa época, tinha uma acepção bem
mais ampla, próxima ao significado original da palavra em grego,
que é “amor ao conhecimento”. Os PhDs, então, eram os
especialistas máximos em física, ou matemática, ou ciências
sociais, ou quaisquer outras áreas que envolvem teoria e
pesquisa, e não o exercício prático de uma profissão (como no
caso de advogados, médicos e teólogos, por exemplo).

 É daí que vem o título de doutorado concedido aos cientistas
de hoje, independentemente deles serem especialistas em
biologia, física, química etc. O título de doutorado é concedido
após o candidato demonstrar que é capaz de conduzir uma
pesquisa original em sua área de especialidade (em geral, isso
significa comprovar ou refutar uma hipótese seguindo o método
científico) e então defender essa pesquisa diante de outros
doutores.  O hábito de chamar esses doutores de “doutor” não
pegou, nem no Brasil nem na maioria dos outros países.

Ninguém chama Stephen Hawking de doutor – ainda que ele
seja autor de uma tese de doutorado –, mas todo mundo chama
Dráuzio Varella de Dr. Áuzio, ainda que ele não tenha um
doutorado. O que aconteceu?

 Aí depende do país. Nos EUA, a faculdade de medicina não
funciona exatamente como a nossa. Os alunos já saem do curso,
que é uma espécie pós-graduação, com o título MD (medical
doctor), que é um grau de formação equivalente a um PhD
(philosophiae doctor), mas em uma área de atuação prática. Ou
seja: lá a palavra doutorado não tem uma acepção única. Doutores
de áreas práticas e teóricas tem que trilhar passos diferentes em
suas carreiras. Uma pessoa formada em direito é um JD (juris
doctor), e existe até o DBA, que é tipo o MBA, só que no nível de
doutor, em vez de mestre.

 No Brasil, o médico não sai da faculdade com um doutorado,
porque aqui o curso de Medicina é uma graduação, e não uma
pós-graduação. Mas o uso do termo doutor para se referir a alguns
profissionais liberais, como advogados e médicos, vem da época
em que os ricaços mandavam os filhos estudarem em
faculdades europeias. Eles voltavam “doutores” no jargão popular,
como um meio de distinguir as classes sociais e demonstrar
respeito. Muitos médicos e advogados, hoje, negam o título por
causa de seu passado pernicioso, e pedem aos clientes que
não sejam tratados desta forma.

 Algumas faculdades europeias do século 19 de fato
funcionavam nos moldes americanos e formavam médicos e
advogados já “doutores” no sentido de que concediam títulos
equivalentes à pós-graduação. Mas isso não era uma regra. Na
prática, o termo se consagrou no Brasil por tradição. Uma tradição
tão sólida que um decreto assinado por D. Pedro I em 1827
determinou que aqueles que concluíssem os cursos de ciências
jurídicas ou sociais no Brasil poderiam ser considerados
doutores. No final das contas, doutor ainda significa professor:
alguém que sabe coisas, não importa o título.

Pergunta de José Olimpo, Rio de Janeiro, RJ

Por que advogados e médicos
são chamados de “doutor”
mesmo sem ter doutorado?
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POESIA EM FOCO
Dina Paraguassú

Todos os dias o sol nascia
Ao som daquele violino
Como o soar dos sinos
Com muito encanto e magia

Ao som da doce melodia
Minha alma bailava no ar
O meu corpo sonolento
Mal conseguia acordar

Mas a rua inteira acordava
Com os acordes suaves de uma linda canção
Com os raios de sol me esquentavam
Aquecendo meu coração

As valsas eram acompanhadas
Pelo canto dos passarinhos
Que traduziam com muita alegria
As notas do violino

Sem saber quem seria
Que acordava o sol e invadia
Meu coração com tanta felicidade
Quis saber de onde vinha tão linda melodia à
despertar a  cidade

Será que eu estava à sonhar?
Esse alguém existiria?
Ao acordar constataria,
Que tudo era fantasia?

Mas estava bem ao lado
Num edifício antigo, com as paredes desbotadas
Quando as janelas abriam-se
Ao som do violino, parecia encantado

Lá estava a artista, ainda era uma menina
Com seu pequeno violino à tocar
Suas notas espalhadas pelo ar, juntando ao coro dos
pássaros
Uma orquestra mágica, quem saberia explicar?

Não sei onde estás agora
Mas fecho os olhos e ouço-te tocar
O tempo levou-a para outro lugar
Mas da minha memória, não poderá apagar

Como é belo esse olhar de menino
Num rosto que o tempo fez
questão de mudar
Como é belo esse olhar de menino
Que escreve seu destino,
transpondo barreiras como desejar
Como é belo esse olhar de menino
Que o poeta descreve no seu
versejar
Como é belo esse olhar de menino
Que faz da vida um poema para
nos ofertar
Como é belo esse olhar de menino
Que tem tanta alegria e com tanta
magia, nos convida a amar
Como é belo esse olhar de menino
Que enfeita os caminhos com seu
caminhar
Como é belo esse olhar de menino
Que encontrei no meu caminho
Com seu doce carinho, nos ajuda a
mudar

Para meu amigo querido, o escritor
José Bruno dos Santos, que com
os seus 95 anos, tem uma vida
muito produtiva em relação à
cultura do nosso estado,
principalmente da nossa cidade.
Presidente da Academia de Letras
e Belas Artes de Floriano e Vale do
Parnaíba - ALBEARTES

A menina e o violinoOlhar de menino

Enfermeira, especialista em Saúde Pública e em Saúde
do Trabalhador. Poetisa e compositora.
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Desenvolvido   pelo   Núcleo   de   Estu
dos Literários   Piauienses (NELIPI),

com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão
da Universidade Estadual do   Piauí,  o
Círculo  de   Leituras  Itinerante   em  Lite-
ratura Piauiense se tornou uma realidade
no Calendário Cultural da cidade de   Flo-
riano.   O   projeto,   que   congrega   acadê-

micos,   professores, escritores   e   entu-
siastas   da   literatura,   tem   promovido
reuniões semanais   para   discutir   livros
e   autores   fundamentais   do   estado.
Coordenadas   pelo   professor   Daniel
Castello   Branco   Ciarlini,   as interven-
ções extensivas contam com o engaja-
mento e a organização de   Tharlisson
Costa   Sousa   e   de   outros   acadêmicos
do   curso   de Letras da UESPI  (Campus
Floriano). De   janeiro   a   julho   o   projeto
já   realizou   oito   intervenções: quatro
delas   no   período   pré-pandemia,   em
espaços   públicos   da cidade (Centro
Cultural Christino   Castro e  Academia  de
Letras   e Belas-Artes de Floriano e Vale
do Parnaíba); e quatro em  tempos de  pan-
demia, por meio de  lives  participativas
em seu perfil social   no Instagram (@cir-
culoleipiauiense).
 Os encontros são livres e abertos a to-
dos os públicos. “A ideia é expandir o co-
nhecimento e o gosto pela leitura dos li-
vros literários piauienses, do século XIX
à contemporane idade, e demonstrar
nesse exercício a importância de nossos
autores para a formação de uma cultura
literária no Piauí”, pontou o coordenador
do   projeto,   lembrando   que   muitos
escritores   piauienses   ainda continuam
desconhecidos dentro do próprio estado,
embora tenham seus nomes atrelados à
história da literatura brasileira. O projeto,
afim  de cumprir com o seu principal obje-

tivo, tem explorado   diversos   gêneros
da   literatura   em   variadas   temáticas,
destacando-se   as   de   cunho   regional:
poesia,   romance,   conto   e crônica.
 A   programação   original   prevê   aproxi-
madamente   30 encontros durante todo o
ano de 2020, e segue com periodicidade
semanal na internet, com bate-papos às
quintas-feiras no horário das18h30. Den-
tre as obras e os autores já apresenta-
dos e discutidos estão: Da Costa e Silva
(Zodíaco), João Pinheiro (À toa... Aspec-
tos piauienses), Assis Brasil (Beira Rio
Beira Vida), Álvaro Ferreira  (Daterra sim-
ples), Fontes Ibiapina (Mentiras grossas
de Zé Rotinho), O.G.   Rego   de   Carvalho
(Ulisses   entre   o   amor   e   a   morte)   e
José Paraguassú,  live  esta especial por
debater com um poeta e músico contem-
porâneo da cidade de Floriano, quando
se discutiu poesia e história, bem como
foram apresentadas composições auto-
rais.   Estão   previstos   encontros   para
as   próximas   semanas   quecolocarão
no   centro   da   conversa   as   produções
de   Berilo   Neves, Renato Castelo Branco,
Luiza Amélia de Queiroz, Licurgo de Paiva,
José Coriolano, Alvina Gameiro, Hermínio
Castelo Branco.
  O Círculo segue   até   o   final  de   dezem-
bro   deste   ano   e,   a   partir   de   sua
repercussão   e   de   sua   recepção,   po-
derá   ter   uma   nova   edição   em  2021.

Círculo de Leituras Itinerante
em Literatura Piauiense
 se consolida em Floriano
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Professor doutor
 Daniel Castelo Branco Ciarline.
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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 - 98340-3102, falar com

Calixtos dos Reis  ou Gabriela Rodrigues

Coletânea Calixto dos Reis com as
melhores músicas populares
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Aline Santos

Gabriela
Rodrigues

Calixto dos Reis

www.radioacaobrasil.com
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Sábado: das 12h ás 13h

Segunda á Sexta: das 12h ás 13h

Sábado: das 11h ás 12h

A Rádio
Top do
Brasil

Comunicadores  da
Rádio Ação Brasil.com



IGREJA EVANGÈLICA  MISSIONÁRIA
NAS PEGADAS DE JESUS
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Familia Lopes Paproche

Como família entendemos um conjunto de
pessoas, normalmente ligadas por um grau de
parentesco, que formam um grupo social que é
influenciado e que, por sua vez, influencia outras
pessoas e/ou grupos. É pois, no seio da família, que
uma criança obtém a sua base emocional/educacional
que a acompanhará toda a sua vida.

 É extremamente importante que haja uma boa
comunicação e relacionamento entre a criança e a
família a que pertence, de modo a promover o seu
crescimento, no que diz respeito a formação de
carácter, estabelecimento de regras sociais, de boa
educação, interação com os outros e participação nas
atividades familiares. Deste modo, desenvolvem-se
conceitos importantes para uma correcta e saudável
integração na sociedade.  Um modo de promover esta
interação, é organizar atividades em família,
aproveitando os tempos livres! Atividades como
passeios, visitas a parques, museus, prática de
desporto são ótimos meios para desenvolver e
aprofundar o bom relacionamento familiar.
Disponibilize tempo para passar com os seus filhos,
acompanhando-os ao longo do seu crescimento, e vai
ver que não poderia ter feito melhor investimento do
que este!

Fernando, Valentina e  Grayce
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Maria de Fátima, tem 19 anos, natural de Teresina-PI. Estudante de Direito na Faculdade Estácio. Estudante de Letras
Português na Universidade Estadual do Piauí  ( UESPI). Atividades Artísticas: Formada em Dança pela Escola Estadual de Dança
Lenir Argento (EEDLA). Cantora e Compositora. Compôs a sua primeira música aos 12 anos de idade e teve a sua primeira
música gravada aos 13 anos.“ Isso fez com que despertasse  maiores  interesse pela música, compondo lindas canções como
autora e em parceria com outros autores renomado como o poeta José Paraguassu que é compositor, escritor e vice-presidente
da acadêmia de Letras de Floriano. E também  em parceira com  Maria Batista.  A talentosa cantora e compositora Maria de
Fatima está gravando seu primeiro  EP, com 5 músicas inédita.    A produção deste trabalho está a cargo dos produtores  Calixto
dos Reis e Ademir Rodrigues Estúdio Song em São Paulo . Em breve será lançado para o deleite do grande público apreciador da
música popular brasileira . “AGUARDEM” Instagram: @fatimabatista_cron

À JOVEM  TALENTO



Literatura Benazira Djoco

Literatura

Literatura Guineense Emílio Tavares Lima é um jovem promissor com o futuro pela frente, a nova literatura do país certamente
merece um destaque em todas as estantes.

 O Escritor, Poeta e Comunicólogo que responde pelo nome Emílio Tavares Lima é Africano da Guiné-Bissau e que guarda ainda
ótimas recordações dos seus tempos de criança, pois nasceu nos primórdios da independência, foi das crianças ninadas com
promessas de um tempo novo, tempo de esperança, tempo da paz e de progresso. Foi uma das flores de Setembro. Nasceu de uma
família numerosa, é filho do meio de 22 irmãos! Foi nesse ambiente familiar que muito cedo aprendeu a ser humilde, sonhador,
dinâmico e persistente. Também foi do berço que desenvolveu os conceitos de solidariedade e fraternidade. Essas qualidades
estão sempre presentes em tudo que ETL faz, quer no associativismo juvenil, no teatro, na literatura etc., sempre fez questão de
juntar pessoas de diferentes áreas de saber para um projeto comum, porque foi - lhe ensinado que uma  andorinha não faz a
Primavera. Mesmo a viver na diáspora, já há mais de duas décadas, ainda vive a nostalgia que reina no coração de qualquer criança
africana que teve que deixar o seu país por razões alheias à sua vontade, dava tudo para novamente tomar um banho debaixo da
chuva grossa do clima tropical.

Antes de começar a escrever importa sublinhar que ainda em criança revelei uma grande paixão pela oralidade como forma de
expressão artístico-cultural comum em África. A convivialidade que nós chamamos de “djumbai”, o contar histórias nas noites de luar,
ou simplesmente à volta da fogueira ou junto dos mais velhos. No meu caso particular, herdei o gosto pela “oralitura” da minha avó,
quando a conheci, já era cega, mas era uma exímia contadora de histórias e aprendi muito com ela. Ainda na escola primária já
declamava poesia, já no ensino básico e liceu fui responsável pela biblioteca da missão católica em Canchungo - norte do país -, foi
assim que começou essa transição natural e progressiva da oralitura para a literatura propriamente dita, preservando sempre a
oralidade. No entanto, já na adolescência, recebi uma máquina de escrever e passei a datilografar cartas que enviava a um «outro
eu» que vivia noutro país. E esse «outro eu» respondia-me sempre, sem falhas. Entretanto, levou mais de uma década até ver o meu
primeiro livro de poesia editado em 2002 – A Esperança é a Última a Morrer - em Amsterdam, Holanda sob o apoio da Fundação
Bartolomeu Simões Pereira. Quando comecei a escrever os meus primeiros poemas, tinha apenas  15 anos de idade e estava ainda
a viver na Guiné, portanto, publicar um livro não estava propriamente ao meu alcance. Escrevia para exorcizar os meus males,
eternizar as minhas quimeras, transportar para papel os meus sonhos e divagações. Já com os livros subsequentes, tudo mudou,
houve planificações com timming mais ou menos definidos para cada etapa, desde criação, revisão, contatos com as editoras para
depois juntos encontrarmos uma data ideal para lançamento do livro.

Preservar e Valorizar às culturas locais
é reconstruir o mapa Cultural Nacional

  “Djumbai” de Cultura
Guineense
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Layane Lopes:
Miss de Beleza natural

em homenagem aos
187 anos do Imirim

Olhos verdes,
corpo estrutural
esbelto, cabelos
pretos e longos,
charme e beleza
natural são
algumas das
qualidades da
estudante Layane
Lopes, 20 anos,
coroada a Miss
Imirim de 2020.
Eleita, pela
comissão de
apoiadores do
Grêmio
Recreativo e
Cultural do
Imirim Brás
Pereira Banda
Show Tradição
Paulistana e da
Agência Sport
Models do
empresário
Renato Cury.
Layane é a
representante da
beleza em
homenagem aos
187 Anos do
bairro do
Imirim.

Revista Ação Brasil / Agosto de 2020

28



Hoje sou Tenente do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo Oficial da Reserva, Presidente
Fundador da GBC Grupo Bombeiro Caetano e BMJV
Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário,
Técnico em Administração de Empresas, Auxiliar de
Enfermagem, Técnico em Enfermagem, Técnico em
Emergências Médicas, Agente Multiplicador do Projeto
Resgate do Corpo de Bombeiros da primeira turma
do Estado de São Paulo desde 1989, Instrutor
Internacional de Socorristas Internacional da
Emergency First Response Califórnia Estados
Unidos, curso INCOR Instituto do coração e
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
Mergulhador Profissional do Corpo de  Bombeiros

A minha formação Bombeiro Caetano
Homologado pela Marinha do Brasil,
Instrutor de Salvamento em Altura com
treinamentos em Helicópteros Águias e
da Aeronáutica, Comandante da maior
Brigada de Incêndio do Brasil Caminhão
Auto Bomba do Corpo de Bombeiros
desde 1988 .   Meu pai era Militar minha
mãe costureira meu avô pedreiro minha
avó dona de casa minha refeição pão
com manteiga arroz feijão e ovo fiquei
órfão de pai aos 7 anos de idade e minha
mãe falava filho seu pai está pertinho de
Deus e a nossa vida continua SUA ALMA
SUA PALMA o que A PALMA DA SUA MÃO
FIZER O SEU CORAÇÃO VAI
RECEBER, hoje tem pão com manteiga
para se alimentar amanhã não teremos
então vamos dividir o pão de hoje para ter
alimento amanhã MAS VAMOS SEMPRE
TRABALHAR PARA CONQUISTAR
vamos sempre MANTER O EQUILÍBRIO
COM DEUS FAMÍLIA E SOCIEDADE e
seremos felizes, Meu Avô era pedreiro e
quando tinha 8 anos de idade me disse
filho a vida continua você precisa brincar
estudar e  o homem precisa trabalhar, e
com o seu suor vai ganhar o seu dinheiro,
pega aquela colher de pedreiro e enche o
carrinho de areia para o seu avô que vou
te dar 1 cruzeiro em cada carrinho cheio,
FILHO O HOMEM TEM QUE TER
PALAVRA, HONRAR A SUA PALAVRA, E
GANHAR DINHEIRO COM O SEU
TRABALHO.

Acompanhe nas Rede Sociais: https://www.instagram.com/gbcbmjvoficial
 https://www.facebook.com/grupobombeirocaetano

WWW.BOMBEIROCAETANO.COM.BR
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A ONU lançou um relatório que alerta para o aumento da pobreza e da fome no mundo, devido a pandemia. Entre as várias
recomendações e como medidas imediatas para uma ação coletiva  foi destacado a necessidade das mobilizações sociais e
assistência humanitária para ajudar os grupos mais vulneráveis.

 Ao encontro dessa recomendação da ONU, a Legião da Boa Vontade (LBV) com seu permanente trabalho humanitário intensificou
as suas ações, por meio da Campanha Diga Sim! e vem provendo pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e em risco
alimentar atendidas por ela e por organizações parceiras em todo o país com cestas de alimentos, refeições, kits de limpeza e
higiene para que não passem fome e se protejam do novo coronavírus.  Por isso, vimos respeitosamente, solicitar o grande apoio
deste Jornal, na divulgação da campanha. Em anexo, segue o anúncio e release, com os destaque desse importante relatório
divulgado pela ONU e informações de como ajudar a LBV.

 Certo da boa acolhida a esta solicitação, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimento. Desde já agradecemos
todo o apoio prestado à LBV e firmamos votos de elevada estima e consideração.

Você ajuda, a LBV faz!  A ação emergencial da LBV já
entregou  454 toneladas de doações.
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