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Funcionários do Hospital da Brasilândia protestam
contra 800 demissões anunciadas por ‘OS’

REDE BRASILÂNDIA SOLIDÁRIA

Funcionários são pegos de surpresa ao serem demitidos pela internet do hospital da
Brasilândia, na Zona Norte da capital paulista. Pág.30
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História do Dia dos Pais
O dia dos pais é comemorado no Brasil desde
1953. Nessa época, o dia
escolhido foi 16 de agosto,
porque era o Dia de São Joaquim. São Joaquim foi o pai
da virgem Maria e, portanto, avô de Jesus. Hoje, a data
é celebrada no segundo domingo de agosto. O desejo
de separar um dia no calendário para fazer essa comemoração surgiu há muito
tempo. Embora a data escolhida não seja igual em todo
o mundo, cada país tem uma
data para homenagear a figura paterna e o seu importante papel no desenvolvimento dos filhos. A primeira celebração do dia dos
pais ocorreu nos Estados
Unidos em 19 de junho de
1910, mas a data só foi oficializada em 1972 e fixada no
terceiro domingo de junho.
Origem do dia dos pais
- Sonora Louise Smart Dodd
(1882-1978), filha do veterano William Jackson Smart
(1842-1919), se inspirou em
um sermão que ouviu na
igreja sobre o Dia das Mães.
A jovem tinha uma grande admiração por seu pai,
que criou ela e mais cinco
irmãos após a mãe, Ellen Victoria Cheek Smart (18511898), falecer no último parto. Pensando em homenageá-lo, Sonora procurou o
pastor do local e sugeriu a
celebração no dia do seu
aniversário, 19 de junho. Em
1972, o presidente Richard
Nixon (1913-1994) tornou a
data nacional no território
americano, oficializando a
sua comemoração no terceiro domingo de junho
Um fato ocorrido na Virgínia Ocidental também motivou a realização de uma
homenagem aos pais. Entretanto, tratou-se de um ato
em honra aos pais que ocorreu apenas em 1908. Cerca

Fernando Henrique e João Augusto

Não é o sangue
que faz um pai,
mas sim sua
capacidade de
amar aquele que
chama de filho.
Feliz Dia
dos Pais!
Calixto dos Reis
Te Amamos!
de 300 homens foram vítimas fatais de um acidente
em uma mina de carvão.
Comovida por ver que muitas famílias perderam os
pais, Grace Golden Clayton
(1875-1958) idealizou um
memorial que ocorreu em 5
de julho desse ano. Embora essas histórias estejam
relacionadas à data, a homenagem ao pai já ocorre

há muito tempo. Um registro conhecido é um cartão
de argila feito na Babilônia
há 4 mil anos por um jovem
para presentear seu pai.
História do Dia dos Pais
no Brasil - Em 16 de agosto de 1953 ocorreu a primeira celebração do dia dos
pais no Brasil, por influência de Sylvio Bhering. Pensando em um momento especial entre as famílias, e
também no seu sentido comercial, como ocorria com
o Dia das Mães, o publicitário escolheu uma data
para celebrar o Dia dos Pais.
Esse seria o Dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria
e avô de Jesus. Inicialmente, a data foi difundida por
veículos de comunicação,
como o Jornal O Globo, para
atrair propagandas.\ Com
o passar do tempo, para facilitar a reunião dos familiares na comemoração, a data
foi fixada no segundo domingo de agosto.
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Comércio & comerciantes

Os comerciantes visam lucros,
através das oscilações do mercado
consumidor. Se chover dias seguidos,
os preços de determinados produtos
sobem e a desculpa é o tempo
chuvoso que prejudicou a safra de
diversos produtos. Caso o tempo
ensolarado, a desculpa é a mesma: o
produto encareceu devido ao tempo
seco. No setor de combustíveis, a
cantilena é a mesma: acontece uma
guerra na Rússia, os combustíveis
sobem de preço semanalmente,
como aconteceu recentemente;
semanalmente, preços reajustado e
as mercadorias tinham preços
alterados devido a alta nos preços
dos combustíveis. Com a proximidade das eleições, aconteceu um
milagre: o preço dos combustíveis
baixaram, mas o custo de vida
permanece alto! Esquisito! Se os
combustíveis sobem de preço, a
inflação acompanha; se baixam de
preço como aconteceu agora,
vésperas de eleição, a inflação
permanece! Entendam, se for capaz!

Cels: 9.5407-8696 - 9.5127-7600
Telefone: 2309-3526
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Artigo

MARLI GONÇALVES

AGOSTO AO GOSTO

Agosto é sempre mês difícil, longo, chato, a
gente já invoca com ele até por tradição,
para não perder o hábito, embora
estejamos cobertos de razões - históricas para desejar que ele passe logo. Mas agora,
olha só, não é que o Brasil está acordando,
despertando sua sociedade civil?
Fique atento, tem Carta importante
chegando para você, para nós, brasileiras e
brasileiros na luta pela democracia

Este agosto já começou meio esquisito, embora na verdade as coisas
aqui já andem bem esquisitas faz tempo, notadamente nos dias e meses dos
últimos quatro anos. Mas no próximo
dia 11 fica esperto, que o tradicional Dia
do Pendura pode começar a despendurar a gente dessa situação esdrúxula
que vivemos. Será o dia da leitura da
nova Carta aos Brasileiros, que já conta com quase um milhão de assinaturas, em Ato Público na Faculdade de
Direito do Largo São Francisco, em São
Paulo, 45 anos depois daquela que marcou, em agosto de 1977, o início da luta
conta a ditadura. Saiba, conheça, participe, assine também, registre que recebeu e apoia essa correspondência.
E o bom é que até já há outras cartas
parecidas saindo do forno de importantes entidades, inclusive empresariais.
Receba! Dia 11 de agosto é o Dia do
Estudante. E o Dia do Advogado, quando a gente costumava ouvir falar dos
estudantes de Direito que se juntavam,
iam aos restaurantes, comiam, bebiam,
e na saída apenas deixavam ao garçom

um bilhete, que cantarolavam, em verso: “Garçom, tira a conta da mesa e
ponha um sorriso no rosto. Seria muita
avareza cobrar no dia 11 de agosto”.
Era o Dia do Pendura. O esperado terror dos donos de bares e restaurantes,
e uma tradição que foi acabando, até
que não faz muito tempo, e porque já
são tantos os cursos de Direito, mais
de 1500, que o prejuízo começou a ser
mesmo gigantesco, e o “pendura” bastante questionado. Aliás, até por ser
crime comer e sair sem pagar a conta
– o que pega bem mal em tempos politicamente corretos, e embora esta tenha sido sempre uma brincadeira tradicional, secular. Mas voltando ao mês
do desgosto, que agora até já nos levou
uma pessoa marcante como o Jô Soares, e onde continuamos sabendo da
morte diária de centenas de brasileiros
vitimados pela Covid, quando nos apavoramos com o surto de uma doença
antiga como a varíola – mais uma que
precisará, se descontrolada, que nos
afastemos da proximidade uns dos outros quando mais dela necessitamos.

Estamos sempre em alerta, das coisas
daqui, das coisas do mundo, das repetitivas ameaças.
Olha só. Há 12 anos publiquei uma
crônica “O gosto de agosto”, em vários lugares, e que agora revisitei. Me
causou grande surpresa com as coisas
que então enumerei sobre esse sabor
amargo: ... “Aqui tivemos presidente
que renunciou, presidente que se matou. Já aconteceram muitas coisas estranhas em agosto, o que nos faz mesmo ficar com o rabo e a barba de molho”... – um dos trechos.
Na crônica de, veja bem, mais de
uma década atrás, eu dizia que adoraria poder prever um pouco o futuro. E
não é que no fundo, vejam só, de novo
estamos quase que exatamente assim:
...“Este ano não será diferente. Só
pior. Tem eleições indefinidas. Tem Seleção indefinida. Tem situação mundial
esquisita, lá longe e aqui perto. E como
agosto se alastrou de vez, tem óleo na
praia, fora acidentes bem fatais, muitos crimes passionais e tragédias climáticas. Fora doenças esquisitas e metamorfoses ambulantes. E eles, todos,
os líderes, sem soluções, só com promessas. Têm, inclusive, entre eles, uns
meio malucos aparecendo, e se criando, já ano após ano. Coisas que já vimos acontecer e que não dá certo; perigosas, justamente porque movimentam as massas”... Portanto, saindo para
comprar um turbante, lustrando a bola
de cristal, concentração: lá vai minha
mais nova previsão!
Unidos, conseguiremos sair desse
agosto de 2022 pelo menos com mais
esperança. Alguma esperança.
MARLI GONÇALVES
Jornalista, consultora de comunicação, editora do Chumbo Gordo,
autora de Feminismo no Cotidiano
- Bom para mulheres. E para
homens também, pela Editora
Contexto. (Na Editora e na Amazon). marligo@uol.com.br /
marli@brickmann.com.br
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Lei Maria da Penha completou
16 anos ; mas ainda temos
muito para avançar
Há 16 anos, em 7 de agosto de
2006, foi sancionado no Brasil
uma das mais importantes leis de
proteção às mulheres, a Lei nº
11.340. Apesar das grandes
conquistas, ainda há muito o que
avançar.
A Lei Maria da Penha é
considerada uma legislação
referência no mundo inteiro no
combate a violência contra
mulheres, tendo ajudado a elevar
em 85% as denúncias após a sua
criação, mas o número de casos
vêm crescendo e aumentando as
estatísticas de feminicídio no
Brasil.
A HISTÓRIA DE MARIA DA
PENHA
A farmacêutica Maria da Penha
Maia Fernandes, que dá nome à
lei, sofreu agressões domésticas
do marido por anos. Em 1983, a
cearense foi vítima de dupla
tentativa de feminicídio por parte
do então marido, Marco Antonio
Heredia Viveros. No primeiro foi
baleada nas costas enquanto
dormia e ficou paraplégica.
\No segundo episódio, ela chegou
a ser mantida em cárcere privado
por 15 dias e o marido ainda
tentou eletrocutá-la durante o
banho. O agressor foi
sentenciado a 15 anos de prisão,
mas a sentença não foi cumprida.
(Metro1)

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

Visite nosso site: www.radioacaobrasil.com
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Especial

Brás Pereira

Coletivo de Apoio à Maternidade Solo
auxilia mais de 200 famílias na grande São Paulo
Iniciativa leva esperança
às mães que criam os filhos
sem a figura paterna

Agosto é sinônimo de Dia
dos Pais. A data, celebrada no segundo domingo
do mês, faz parte do calendário nacional desde
1953, quando o publicitário Sylvio Bhering importou a ideia dos Estados
Unidos. Embora seja um
momento de união familiar, estatísticas comprovam que grande parte da
população brasileira não
comemora o dia pela ausência paterna. De acordo com dados da Associ-

ação Brasileira dos Registradores de Pessoas
Nativas (ARPENBRASIL), nos primeiros quatro meses de 2022, o estado de São Paulo registrou a maior porcentagem, desde 2018, de crianças que não tiveram o
nome do pai incluído em
suas certidões de nascimento. Ao todo, 10.065
crianças foram registradas somente com o nome
materno — 5,57% dos
180.729 nascimentos

contabilizados até então.
No Brasil, há cerca de
11 milhões de mães solo
– mulheres que assumem de forma exclusiva as responsabilidades
pela criação de seus filhos, seja no âmbito financeiro, afetivo ou escolar. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
também mostram que
das famílias comandadas
por mulheres, 56,9% vivem abaixo da linha da

pobreza. De acordo com
levantamento feito pelo
Instituto Locomotiva, em
2020, 35% das mães solo
não tinham renda suficiente para comprar alimentos e 31% não conseguiram adquirir itens de
higiene.
Durante a pandemia,
8 em cada 10 tiveram a
renda familiar reduzida.
Foi pensando na vulnerabilidade dessas mulheres
que assumem a total responsabilidade dos filhos,
que Thais Cassapian, professora, mãe solo e moradora da zona norte de
São Paulo, criou o Coletivo de Apoio à Maternidade Solo, em 2020.
A iniciativa foi desenvolvida para transformar
e dar apoio às mães que
sofreram o abandono dos
pais de seus filhos. Por
meio de um aplicativo de
mensagens, Thais construiu uma rede virtual de
voluntários que se organizam arrecadando, montando e entregando kits de
doações às 200 famílias
atendias pelo grupo na
capital paulista e nas cidades de Itapevi e Osasco. “Foi a partir do coletivo que eu comecei a ver
o recorte das mulheres
que estão na periferia,
sem poder trabalhar, com
filhos dentro de casa sem
irem à escola. Precisamos de políticas públicas

que deem condições a essas mulheres para cuidar
de suas famílias, como
acesso à educação, ao
trabalho e qualidade de
vida”, afirma Thais Cassapian. Todo mês, o coletivo entrega um kit com
cesta básica, frutas e legumes, ovos, leite integral,
fraldas descartáveis
(para famílias com bebês), uma lata de fórmula infantil (para bebês que
não estão em aleitamento materno) e um kit de
higiene (com papel higiênico, sabonete, creme
dental e absorventes).
Além disso, o projeto

auxilia mulheres que estão sendo ameaçadas de
despejo, na busca por parcerias para famílias que
precisam receber acompanhamento psicológico,
na realização de consultorias para promover o
aleitamento materno e na
compra do gás de cozinha. “A nossa intenção
é que mais kits cheguem
a um número maior de
mulheres. Que possamos
aumentar ainda mais essa
rede de apoio para oferecer não só comida ou
consultoria, mas também
oportunidades de emprego”, completa Thais.

Quer ajudar
o coletivo?
Entre em contato pelo
WhatsApp:
(11) 9 7481-6838
Ou pelo perfil do
Coletivo no
Instagram:
@coletivomaternidadesolo
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Gabriela Paproschi

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.
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Calixto Reis

O SEMÁFORO!

Quadrilha usa falso encontro para
atrair vítimas para golpe do Pix

A Polícia Militar libertou um homem de 41
anos, que foi sequestrado no domingo, 7, e levado a cárcere na região
de Taipas, na zona norte
de São Paulo. Ele foi
pego por uma quadrilha
que utilizava um aplicativo de relacionamentos
para atrair suas vítimas.
O homem havia marcado um encontro por aplicativo e virou refém do
grupo, que usava uma
adolescente de 13 anos
para atrair suas vítimas.
E a polícia conseguiu localizar o local exato do
cárcere com a ajuda de
outro homem, de 40 anos,
que havia sido mantido
refém por menos de 24
horas da mesma quadrilha. "Quando essa vítima foi libertada, ela entrou em contato com a
PM e colhemos todas as
informações, como rua
onde foi deixada, características do local onde
ficou, e enquanto ia falando tudo que se lembrava, um policial experiente logo percebeu
onde era a rua. Aí conseguimos rastrear a última localização do celular e dava nesta mesma
rua. Então mostramos
para a vítima o local e ela

falou que era lá mesmo",
explicou o aspirante Nemer, da PM. Com base
nas informações colhidas
da vítima, a polícia fez
uma incursão ao possível
local do cativeiro e logo
detectou cinco "olheiros",
pessoas designadas para
fazer a vigilância. "Nós
prendemos quatro pessoas, além da adolescente
que era usada como isca
e foi apreendida, e lá
dentro da casa estava
um casal, sendo um homem e uma mulher gestante. E conseguimos libertar a vítima", conta
Nemer. O homem libertado estava machucado,
pois foi torturado pelos
bandidos, e em estado de
choque. A PM encon-

trou também um simulacro de pistola, uma arma
de pressão air soft, que
era usada para assustar
as vítimas. "Entre domingo até o resgate, os meliantes foram até a casa
dele e pegaram dinheiro,
joias, no apartamento
dele", explica. A mesma
quadrilha tinha feito duas
vítimas distintas e além
do pavor e choque por
tudo que ocorreu, o prejuízo foi grande. O primeiro homem que havia
sido liberado, teve de fazer um empréstimo de R$
100 mil para os bandidos.
Já o segundo, que precisou ir ao médico após ser
resgatado, o prejuízo calculado é de cerca de R$
1,5 milhão, pois além do
roubo no apartamento, os
criminosos fizeram transações bancárias via Pix
e resgataram aplicações.
O automóvel de uma das
vítimas foi encontrado
próximo ao local e o caso
está registrado no 33º
Distrito Policial, na Vila
Mangalot. Nos últimos
meses, esse tipo de golpe cresceu bastante no
Estado de São Paulo, que
teve uma alta de roubos
e furtos de 9,5% e 31,4%
no 1º semestre, respectivamente.

As velocidades
Divulgação

Com relação à definição das velocidades
permitidas, essas serão
sempre indicadas por
meio de sinalização específica, obedecendo-se
as características técnicas e as condições de
trânsito do local, quando
não existir no local a sinalização que regulamenta a velocidade da via, a
velocidade máxima será
de: Art 61 A velocidade
máxima permitida para a
via será indicada por

Copa do Mundo

coletoras; d) 30 km/h
trinta quilômetros por
hora, nas vias locais; II
– nas vias rurais: a) Nas
rodovias de pista dupla:
(Redação dada pela Lei
n° 13.281, de 2016). 1.
110km/h (cento e dez
quilômetros por hora)
para automóveis, camionetas e motocicletas; 2.
90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os
demais veículos; (Redação dada pela Lei n°
13.281, de 2016).
João Augusto

Fifa vai antecipar início
da Copa do Mundo para
atender o Catar

Em vez de 21 de
novembro, a
competição terá
início em 20 de
novembro, um
domingo, com o
jogo entre
Catar e
Equador

meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 1°
Onde não existir sinalização regulamentadora,
a velocidade máxima
será de : I – nas vias
urbanas: a) 80 km/h oitenta quilômetros por
hora, nas vias de trânsito rápido: b) 60km/h sessenta quilômetros por
hora nas vias arteriais; c)
40km/h quarenta quilômetros por hora, nas vias

Divulgação

Na tabela inicial, a estreia da seleção anfitriã da
Copa 2022 seria o terceiro jogo do dia 21. Na prática, a
abertura da Copa seria o duelo entre Senegal e Holanda,
às 7h (de Brasília), previsto para o Al Thumama
Stadium. Essas duas seleções também estão no grupo
A, ao lado de Qatar e Equador. A mudança na tabela
fará com que a Copa tenha 29 dias. A final está
programada para 18 de dezembro, no Lusail Stadium.
A estreia da seleção brasileira será em 24 de novembro,
contra a Sérvia. Pelo calendário internacional, todos
os jogadores deverão ser liberados para as suas
respectivas seleções em 13 de novembro. (Folhapress)

Mercado da Bola

Fernando Henrique

O atacante não entra

Ceará anuncia Jô, em campo desde 26
de maio, quando
ex-Corinthians, atuou
no empate por 1
a 1 do time alvinegro
como novo
paulista contra o
Always Ready, pela
reforço
Libertadores

O Ceará usou suas redes sociais para
anunciar a contratação de Jô, exCorinthians, como seu mais novo
reforço para a temporada. O atacante
não entra em campo desde 26 de maio,
quando atuou no empate por 1 a 1 do
time alvinegro paulista contra o Always
Ready, pela Libertadores.
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Conheça o valor
dos cachês dos
padres famosos

Benefícios

Marcia Martins

14º salário do INSS: conheça qual o
valor e quem vai receber

Divulgação

Desde 2020, está em tramitação o projeto de Lei
PL 4367/2020, de autoria do deputado Pompeo de
Mattos (PDT), que prevê a criação do abono anual
do 14° salário para aposentados e pensionistas do
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Embora ainda não esteja garantido, o projeto já
foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e
Família (CSSF) e pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Com isso, a expectativa de milhões
de brasileiros para receber o benefício aumentou.

Não é novidade que os padres no Brasil se
tornaram pessoas relevantes para além das
paredes das igrejas. Seja cantando, publicando
frases inspiradoras e até mesmo fazendo piadas, os
sacerdotes angariam milhares de seguidores nas
redes sociais, espaços na TV e na rádio.
Antes de revelar os valores cobrados pelos
principais padres, a coluna Leo Dias evidencia que
a quantia pode sofrer alterações de acordo com a
época do ano. Páscoa, Corpus Christi, Dia de
Finados e Natal, por exemplo, têm preços
diferenciados.

Veja alguns dos valores cobrados por
alguns padres:
FÁBIO DE MELO: Um dos principais padres
quando o assunto é projeção nacional, Fábio de
Melo tem contrato assinado para participações no
programa "Domingão do Huck" e cobra R$ 120 mil
por trabalho.
PATRICK FERNANDES: Conhecido pelo humor
ácido nas redes sociais, Patrick Fernandes cobra
de R$ 10 a R$ 15 mil reais para shows e, em
média, R$ 25 mil para presença em eventos.
JUAREZ DE CASTRO: Além de ter sido
indicado para o Grammy Latino, padre Juarez tem
grande inserção em emissoras de TV e rádio. Seu
cachê é R$ 60 mil.
ANTÔNIO MARIA: Conhecido também por seus
duetos com Roberto Carlos e Agnaldo Rayol,
Antônio Maria cobra o valor de R$ 60 mil.
Ainda de acordo com a coluna Leo Dias, o padre
Marcelo Rossi não tem cachê e não cobra. Mesmo
com toda popularidade, em 2009 ele foi inocentado
pelo Vaticano das acusação de personalismo,
exibicionismo e desvirtuar as práticas católicas.
(Com informações de Leo Dias)

QUAL O VALOR DO 14º SALÁRIO DO
INSS? Segundo o projeto de lei, o pagamento do 14º
salário do INSS será liberado em até dois salários
mínimos. O valor que cada beneficiário receberá será
diferente, dependendo do abono recebido. Quem
recebe até um salário mínimo (R$ 1.212) terá o benefício do mesmo valor. Quem recebe mais que um
salário mínimo, receberá o valor do salário mais um
adicional. Esse adicional será a diferença entre o salário e o teto previdenciário (R$ 7.087,20). Mesmo
assim, os valores deverão respeitar o limite de dois
salários mínimos (R$ 2.424) como estipulado pelo
texto.
QUEM RECEBERÁ O 14º SALÁRIO DO
INSS? Se o projeto for aprovado, cerca de 30 milhões de pessoas irão receber o 14° salário. Eles precisam ser beneficiados dos seguintes recursos:

Meio Ambiente

Aposentadoria, Auxílio-doença, Pensão por
morte, Auxílio-acidente, Salário maternidade, Auxílio-reclusão. Segurados que recebem Benefício de
Prestação continuada e renda mensal vitalícia não
estão aptos para receber o 14º salário do INSS, de
acordo com o projeto de lei.
QUANDO SERÁ PAGO O 14º SALÁRIO
DO INSS?
Ainda não há definição de datas. Contudo, está
previsto no projeto de lei que valores serão pagos
ao longo de dois anos. (Com informçãoes de Notícias Concurso e Concursos no Brasil)
Fernando Henrique

OMS denuncia ataques contra macacos
no Brasil por medo da monkeypox

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
lamentou nesta terçafeira (9) os relatos de
ataques contra primatas
no Brasil devido ao
medo da varíola dos
macacos e insistiu que
os surtos atuais acontecem pela transmissão
entre humanos. "As
pessoas têm que saber
que a transmissão que
estamos vendo agora
acontece entre humanos", destacou a portavoz da OMS, Margaret
Harris, em coletiva de
imprensa em Genebra.
De acordo com o G1,
uma dúzia de macacos
teriam sido envenenados, e alguns feridos, em
menos de uma semana
em uma reserva natural
em Rio do Preto, no estado de São Paulo, no
Brasil. Equipes de resgate e ativistas suspeitam que os animais foram alvos depois que
três casos de varíola dos
macacos foram confirmados na área, segundo o G1.
Animais também
foram agredidos em várias cidades brasileiras,
segundo a mesma fon-

te, citando a associação
de combate ao tráfico
ilegal de animais silvestres Renctas.
Até agora, o Brasil
registrou mais de 1.700
casos de varíola dos
macacos e uma morte,
segundo dados da OMS.
O termo "varíola dos
macacos" foi adotado
após a detecção do vírus em 1958 em macacos de um laboratório na
Dinamarca, mas o vírus
também foi encontrado
em outros animais, especialmente em roedores.
A doença foi detectada
pela primeira vez em humanos em 1970 e é menos perigosa e contagiosa que a varíola, erradicada em 1980. O vírus pode ser transmitido
do animal ao homem,
mas a explosão recente
de casos se deve à
transmissão entre humanos por contatos próximos, afirmou Harris.
As pessoas "certamente não deveriam atacar
os animais", acrescentou. A OMS ativou seu
nível máximo de alerta
no final de julho para
tentar conter o surto desta doença.

"As pessoas têm que saber
que a transmissão que
estamos vendo agora acontece
entre humanos", disse a
porta-voz da OMS sobre a
varíola dos macacos
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Se ao lado da biblioteca houver
um jardim, nada faltará.

Calixto dos Reis Bacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) Curso de Extensão de
Diplomacia e para Diplomacia pelas Faculdades Metropolitana Unidas (FMU) Pós-Graduando em Direito
Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito,. Jornalista e Editor do Jornal São Paulo em
Notícias, Revista Ação Brasil, Diretor do Grupo Ação de Mídia da Rádio e TV Web Ação Brasil.com. Membro
/ Associado da Associação Paulista de Imprensa (API). Radialista e Apresentador do Programa Calixto dos
Reis, na Rádio Trianon 740AM SP, Diretor do Sindicato dos Compositores. e interprete do Estado de São
Paulo, exercendo a função de Tesoureiro (SINDIESP) Membro Associado da ABRAMUS - Associação Brasileira
de Música e Artes. Técnico em Transações Imobiliária (TTI) pelo Instituto Universal Brasileiro. Corretor de
Imovéis. Atividades Artística: Cantor, Compositor, Músico, Produtor Musical tem 4 Albúm Gravado. É
Jornalista Indepedente Opinativo (IDEALISTA). E-mail:jornalspnoticias@yahoo.com
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CULTURA E LITERATURA
Justa Homenagem
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RECANTO DAS LETRAS
Sofre coração

José Paraguassú esta
sendo homenageado
no livro ''Imortais'', do
poeta Camilo Martins.
Lançamento no dia
13/08/2022, em
Teresina.

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
O que é que fui para você?
Um caso passageiro
Ou um brinquedo
Para lhe satisfazer
Quando você queria amor
Me procurava
Depois se afastava
Sem nada me dizer
Você sempre me avisou
Que dominava o amor
Que amava com a cabeça
E não com o coração
Você tinha razão
Quando a cabeça
Não domina o amor
Quem sofre é o coração
Você foi embora
Até já me esqueceu
E eu ainda sofro
Apoio cultural: VIRTEX e Escola Tia Rubenita.
VIRTEX Apresenta: Tio Xico Origens. Esse show será gratuito e só será
possível graças ao apoio de empresas que apoiam e fomentam a cultura e
a música como a VIRTEX. Nem precisamos dizer que é a melhor
provedora de internet de Floriano e do PI. Porque vocês já sabem né?
Obrigado @virtextelecom pela parceria e por acreditarem no projeto.
Tio Xico Origens - 27/08 22:00 Parte externa do Teatro Maria Bonita

Por um amor
Que nunca foi meu
JOSÉ PARAGUASSÚ
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POESIA EM FOCO
Sofre coração
Não sei há quanto tempo
estou a escrever
As cartas e os poemas
de amor para você
As linhas mal traçadas,
letras quase apagadas
As mãos cansadas, os olhos
pesados, já é madrugada
O sol ameaça chegar, mas
não consigo parar
Quero que você entenda
que eu preciso falar
Falar de tudo que estou sentindo,
desabafar
Talvez assim você entenda o que é
amar
Todo esse tempo escrevendo
Ainda tenho muito para te dizer
Falar desse amor
que me faz sofrer
Nas cartas e poemas
que envio a você
Maria José Siqueira Paraguassú Reis escreve
sob o codinome
Dina Paraguassú. Natural de
São João do
Piauí (PI), filha
de Antônio Pereira Nunes e de
Josefa Siqueira
Nunes. Reside
em Floriano (PI)
desde a sua adolescência. Graduada em Enfermagem e Saúde
Pública e pós
graduada em Enfermagem do Trabalho, é funcionária pública, atualmente aposentada 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 marido, 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
coletâneas 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.

Contato:
Edgar Batista Neto -(11) 98994-6761
Dina Paraguassú

AGOSTO DE 2022

e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br - Página 16

Entretenimento

Cassius Clay

'Criança Esperança' terá tema de 'Pantanal' na
voz de Ivete Sangalo, Gabriel Sater e Guito
O "Criança Esperança" deste ano
terá atrações para lá de especiais. Em
uma das apresentações, Ivete Sangalo
se junta aos atores de "Pantanal", Gabriel Sater, o Trindade da novela, e Guito, o Tibério do folhetim, para cantar uma
das músicas tema que mais fazem sucesso: "Amor de índio".
— É muito importante para mim
poder estar junto nessa luta por um
movimento tão especial por tantas pessoas. Fiquei muito feliz e lisonjeado de
poder gravar com a Ivete, que é a nossa rainha, uma pessoa e artista sensacional. Eu já era fã de longa data dela
e, depois de gravar e conhecê-la pessoalmente, fiquei ainda mais arrebatado pela pessoa incrível que ela é. E, lógico, muito feliz também em cantar com
o Guito, meu parceiro de cena, um multi-instrumentista talentosíssimo, grande
amigo — comenta o filho de Almir Sater. A música, aliás, foi regravada por
ele e pelo pianista João Carlos Martins
e escolhida como tema de Jove e Juma
nessa nova versão da novela. Para
Guito, que faz sua estreia na TV em
"Pantanal", a participação no programa
traz um toque especiall: — Quando eu
recebi o convite para gravar, me veio à
mente que o meu irmão, em uma ocasião, era um dos professores de viola

Nossa Rádio
exclusiva já
está no ar!

caipira para crianças de um projeto
mantido pelo "Criança Esperança".
Então, eu vivi de perto, lá na ponta, o
efeito dessa colaboração de tantas pessoas. E aí a cereja do bolo foi poder

Inclusão

gravar com a Ivete, nossa rainha, e com
o meu amigo e irmão, Gabriel Sater,
essa música que é a cara do pantanal.
Eu espero que vocês gostem — desejou o ator e músico. Guito ainda rece-

beu elogios de Ivete Sangalo, que celebrou a participação em mais uma edição do "Criança Esperança" e a cantoria também com Gabriel. — Ter a oportunidade, mais uma vez, de estar junto
dessa causa é algo que me preenche.
O "Criança Esperança", há anos, ajuda
tantos projetos importantes no nosso
país, fazendo a real diferença na vida
de tantas crianças. Subir ao palco com
Guito, que foi essa surpresa deliciosa
para gente, além de Gabriel, que também é excepcional, foi uma experiência realmente que vou levar para sempre no coração! O grande show do
"Criança Esperança" vai ao ar no próximo dia 15, segunda-feira, e vai reunir
ainda outros diversos artistas. Como
Maria Bethânia e Zeca Pagodinho , que
cantarão a música "Sonho meu", sucesso de Dona Ivone Lara. — Sendo com
ela é mais fácil eu vir, não é (risos)?
Com Bethânia fica bem melhor! —
brinca o sambista. — Para mim é uma
alegria, e ser ao lado do Zeca é favorável demais, muito bom, Santo Amaro a
Xerém — reforça Bethânia. — O Brasil, principalmente agora, precisa muito
contribuir, ajudar, apoiar a educação. A
educação precisa ser prioridade em
qualquer governo que o Brasil mereça,
pelo amor de Deus. Educação!
Marcia Martins

Simulador Ford de corridas para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida
Colete vibratório, fones especiais e opção de realidade
virtual são recursos que tornam a experiência mais real
Os videogames mais modernos de
corrida, como os usados nos eSports
(esportes eletrônicos), são verdadeiros
simuladores que fazem o jogador se sentir no comando de um automóvel real,
com volante, pedais e câmbio. A Ford
apresentou na Europa o primeiro simulador de games criado e adaptado às necessidades de pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.

pora um software com modo de mobilidade reduzida e tem a opção de realidade virtual ou até três monitores 4K.

Inspiração - Para apresentar o
novo simulador, a Ford convidou Cisco
García, um dos melhores tenistas profissionais em cadeira de rodas da Espanha e fã de videogames. Ele sofreu
uma lesão na medula espinhal em um
acidente, mas sempre buscou novos
Competição em alto nível - O desafios e lutou pela acessibilidade no
equipamento, chamado Team Fordzilla esporte.
Ford Adapta, foi inspirado nos veículos
adaptados da marca. A sua peça chave
Tudo no volante - Segundo o atleé o volante, equipado com comandos que ta, o simulador Ford Adapta é “perfeipermitem o acionamento manual do ace- to”. “Em vez dos pedais, você troca de
lerador e do freio. Desse modo, jogado- marcha, acelera e freia no volante. Ele
res com deficiência ou limitação de mo- tem um colete que te faz vibrar como
vimentos podem ter uma experiência de se estivesse dentro do carro e há tamdireção semelhante à de um carro tradi- bém fones com um som brutal. Você
cional e competir no mais alto nível.
sente que está realmente dentro de um
carro de corrida”, elogia.
Ford Espanha - O simulador foi
desenvolvido pela empresa especializaInclusão - A iniciativa está inteda Hi-Speed ??Simulators, com apoio da grada aos valores de acessibilidade, inFord Espanha e da Fundação ONCE, clusão, competitividade e diversão do
através do programa para a mobilidade Team Fordzilla. Mais informações soFord Adapta, e do Team Fordzilla, equi- bre o equipamento desenvolvido na Espe de eSports da Ford. Ele é compatível panha estão disponíveis em
com diferentes consoles e jogos, incor- www.fordadapta.com.
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Cassius Clay

Bar do Tião - Sede Zero
O Bar do Tião é um local onde os amigos se
reúnem para apreciar uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos do seu
time de coração, paquerar e se divertir muito. Estamos abertos de segunda a sábado.
O Bar traz além das saborosas porções, diversos atrativos especiais. Dispomos de um
vasto acervo de cachaças nacionais e importadas. Sinta-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.

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

www.bardotiao.com.br

Cinema

Cassius Clay

Filme sobre vida de Zeca Pagodinho
já tem diretor definido
Mauro Lima, responsável por “Meu nome não é
Johnny” e “Tim Maia”, é
quem vai dirigir um longa
sobre a vida do cantor e
compositor, Zeca Pagodinho. No final de agosto serão escolhidos os três atores para representar a infância, a juventude e a fase
atual do sambista. A informação é da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Segundo a publicação,
o filme é baseada na obra
é inspirada no livro “Deixa
o samba me levar”, dos jornalistas Jane Barboza e
Leonardo Bruno.

Música

Fernando Henrique

Este será um mês bem importante para que os aspectos financeiros de sua vida se desenvolvam.
Mais ação e mais objetividade ajudarão nesse processo de descobrir novas oportunidades para
vencer crises. Não abra mão de seus valores pessoais e faça valer a sua verdade interior. Evite
discussões por dinheiro e não seja radical na hora de fazer bons acordos. Momento ideal para rever
sua criatividade e todos os projetos que foram abandonados pelo caminho. Preste atenção no
orgulho, vaidade e egocentrismo para não cair em armadilhas desnecessárias.

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio
As questões familiares vão exigir de você mais atenção e muito foco. Doe sua energia para quem
precisa do seu auxilio e nisso inclui-se parentes e familiares distantes ou não. Cuide bastante do
corpo fazendo check-ups, exercícios físicos e até revendo sua alimentação, isso fará toda a diferença
nos próximos meses. Sua comunicação estará mais amorosa e mais empática, portanto, aproveite
esta fase para dar conselhos e expressar o que se passa em seu coração. Mudanças de casa ou até
mesmo na decoração do lar serão alternativas de você encontrar mais conforto e alegria nas tarefas
domésticas. Seu mundo interior estará um turbilhão de emoções, mas você vai encontrar boas razões
para insistir no amor e nas relações mais intimas.

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
Todo mundo sabe que a paciência não é o forte do seu signo, mas neste mês você terá de colocar
esse ingrediente em tudo o que for fazer, pois só assim haverá desenvolvimento e boas soluções
para os problemas. O seu poder de comunicação estará em alta e, assim, poderá convencer pessoas
importantes a comprar suas ideias e projetos. Pequenos passeios e até planejamento de viagens
mais longas no futuro são ótimos pedidos, trazendo aquele clima de novidade que os geminianos
tanto adoram. Mudança de casa, de trabalho ou até surpresas na vida social estão sendo trazidas
pelos astros. Mas, de todo modo, as coisas seguirão um fluxo diferente do que você tem imaginado
e só vai lhe restar paciência para desacelerar o seu ritmo nesta fase.

Câncer - 22 de junho a 22 de julho
Este será um momento muito importante para que você olhe atentamente para o mundo interior
e resolva conflitos. Você perceberá que a coerência e o bom senso serão os melhores caminhos para
sair de dúvidas e impasses. Aqueles problemas de difícil resolução começarão a ser dissolvidos passo
a passo e, por isso, será necessário muita paciência e autocontrole. A comunicação com o plano sutil
da existência e até um contato maior com a espiritualidade poderão lhe trazer surpresas agradáveis,
insights e intuições, procure estabelecer esse canal direto entre você e a divindade.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto
O Sol segue iluminando seu caminho e lhe ofertando energia boa de saúde e renovação. Lembrese de que este pode ser um tempo muito benéfico para que você reconstrua muito do seu amor
próprio e melhore a imagem que deseja levar ao mundo. A carreira profissional e os grandes
objetivos vão anunciar mudanças em breve e você deverá se deixar levar por essas transformações,
que serão significativas e importantes em sua vida. Este é um momento para se aproximar de sua
verdadeira vocação e se conectar com seu propósito de vida. Este é um mês que pede total atenção
às suas necessidades e desejos, faça cumprir a sua vontade, mas não se perca na arrogância que pode
ser uma grande armadilha para você.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro
Este será um ciclo de muita ambição no trabalho, mas, ao mesmo tempo, de reflexão e revisão
neste aspecto da vida. Procure direcionar melhor seu poder interior e defina mais claramente suas
metas de médio e longo prazo. Os astros lhe convidam a aprofundar algum conhecimento, estudar
cosias novas e descortinar novos horizontes para si. O mês será muito propício para encontrar
objetos perdidos, resolver burocracias ou até mesmo ter notícias de pessoas sumidas. Os
relacionamentos afetivos exigirão decisões mais sérias de sua parte, evite conflitos desnecessários
nessa área e esteja disposto a construir relações mais duradouras.

Libra - 23 de Setembro a 22 de Outubro
Este será um ciclo de muita ambição no trabalho, mas, ao mesmo tempo, de reflexão e revisão
neste aspecto da vida. Procure direcionar melhor seu poder interior e defina mais claramente suas
metas de médio e longo prazo. Os astros lhe convidam a aprofundar algum conhecimento, estudar
cosias novas e descortinar novos horizontes para si. O mês será muito propício para encontrar
objetos perdidos, resolver burocracias ou até mesmo ter notícias de pessoas sumidas. Os
relacionamentos afetivos exigirão decisões mais sérias de sua parte, evite conflitos desnecessários
nessa área e esteja disposto a construir relações mais duradouras.

Escorpião - 23 de Outubro a 21 de Novembro

Compositor Lamont Dozier, gigante
do soul, morre aos 81 anos
Lamont Dozier, um dos integrantes
do trio que compôs sucessos de artistas
como The Supremes e The Isley
Brothers, morreu aos 81 anos, anunciou
nesta terça-feira(9) sua família.
"Descanse na paz celestial, papai!",
escreveu seu filho no Instagram. Ele não
deu detalhes sobre a causa da morte
deste artista nascido em Detroit em 16
de junho de 1941, que fez sucesso ao se
unir com os irmãos compositores Brian
e Eddie Holland. Juntos se tornaram a
lenda da gravadora Motown, criando
sucessos como "Where Did Our Love
Go" e "Stop! In The Name of Love" dos
Supremes, junto com "I Can't Help
Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)" do
Four Tops. Durante anos, HollandDozier-Holland compuseram dezenas de
canções que se transformaram em hits.
"Era como se jogássemos na loteria e
ganhássemos o tempo todo", escreveu
Dozier em 2019 em sua autobiografia
"How Sweet It Is". O compositor deixou
o trio em 1973 para se concentrar em
sua carreira solo e chegou a trabalhar

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Os assuntos preferidos dos sagitarianos estarão suspensos nessa fase, portanto viagens,
vida social e os estudos pedem algum tipo de espera para seguirem adiante. O tempo é de revisão,
reflexão e de solitude, para que haja um mergulho interior. Os projetos e ideais deverão passar por
uma espécie de reformulação para serem realizados de um jeito melhor no futuro. A espera, a
paciência e a prudência serão primordiais para que você não tenha atitudes impensadas ou
decisões precipitadas. Procure aproveitar melhor seus dons e talentos para atingir seus planos
mais secretos, conte menos com os outros e aposte mais em você.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Você vai precisar usar toda a sua capacidade prática e objetiva para sanar alguns problemas no
campo material. Evite gastos, não faça financiamentos e poupe mais como só você sabe fazer. O
momento poderá ser de crises interiores e o desapego fará parte importante desse processo.
Colocar pontos finais, virar páginas, encerrar ciclos e dizer adeus a algumas pessoas e situações só
irão lhe beneficiar. O lado poderoso dessa fase será a eliminação de muitos problemas e preocupações
que, até então, pareciam difíceis de serem solucionados. Retire os excessos, fique com o essencial
para seu progresso e evolução. Apesar dos incômodos, este período promete ser de libertação e
renascimento, aproveite!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Alguns mal-entendidos e imprevistos familiares poderão surgir e exigir de você mais sabedoria
para lidar com os problemas. A casa, o lar e os assuntos domésticos serão um assunto bem significativo
nessa fase, trazendo surpresas e acontecimentos inesperados: esteja pronto para o que der e vier.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Os aquarianos sentirão forte necessidade de estabelecer novas relações seja no campo de
trabalho ou até mesmo no âmbito pessoal. Isso poderá trazer muitas oportunidades novas e
acelerar o progresso de sua vida, já que estabelecer esses novos contatos poderá agitar seu cotidiano.
O mês exige foco, disciplina e responsabilidade com relação aos seus projetos pessoais e também
com a imagem que você quer mostrar aos outros.

com Phil Collins no sucesso "Two Hearts"
e no filme "Buster, de 1988". A música
ganhou um Globo de Ouro e um Grammy.
O trio Holland-Dozier-Holland entrou
para o Hall da Fama do Rock em 1990,
após ter conseguido um posto no
prestigioso Hall da Fama dos
Compositores dois anos antes.

Peixe 19 de Fevereiro a 20 de Março
Será necessário que você coloque foco e atenção no ambiente de trabalho e na rotina, permitindose gerar mudanças benéficas. Inicie projetos novos, faça as coisas acontecerem e amplie suas
buscas para ideias mais amplas. A expansão financeira poderá surgir e você vai conseguir enxergar
a luz no fim do túnel no que se refere as preocupações com as finanças. Haverá energia extra,
trazendo mais sabedoria e coragem para lidar com os desafios. Saiba que neste mês toda a sua
disposição deverá se voltar para o ambiente de trabalho, para que você consiga perceber o fluxo
positivo de oportunidades que se aproxima.
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Xuxa fala sobre rejeição da Globo
ao seu projeto com drag queens
Hoje apresentadora do reality Caravana das Drags, da
Amazon Prime, ela chegou a apresentar um projeto
neste formato à antiga emissora

Não é de hoje que
Xuxa planeja um programa em que as estrelas
principais são drag queens
de todo o país. Hoje apresentadora do reality Caravana das Drags, da Amazon Prime (ainda sem data
de estreia), ela chegou a
apresentar um projeto neste formato à Globo quando ainda estava no elenco
da emissora.
A atração já tinha
nome escolhido e parceira de palco escalada. Faltou combinar com a Globo. "Seria o 'Rainha, Drags e Queens', comigo e a
Ivete Sangalo", disse a
apresentadora ao Jornal do
Commercio. A empresa,

no entanto, não comprou sua ideia. "Ponderaram na época que não
era um programa que
eles gostariam de ter na
grade. Então, eu guardei isso no meu coração", contou.
A realização deste
desejo pessoal de tanto
tempo (ela saiu da emissora da família Marinho
em 2014, após quase
três décadas de casa)
veio durante a pandemia, com o convite da
Amazon para comandar, ao lado de Ikaro
Kadoshi, o Caravana
das Drags. "Quando me
ofereceram algo que tinha tudo a ver com o

que eu já queria ter feito
há muitos anos atrás, não
ponderei. Gritei de alegria. Esperei muito para
poder fazer isso, sabe?
Não titubeei em nenhum
momento", relembrou.
Segundo o comunicado oficial do canal, o
programa segue artistas
drags, que viajam pelo
Brasil enfrentando desafios inspirados nas tradições da cada lugar em
busca do título de "Drag
Suprema". Kadoshi, parceiro de Xuxa na empreitada, tem experiência na
área: ele apresenta o
Drag Me As a Queen,
reality do Canal E!. (Folhapress)

Tênis

Calixto dos Reis

Serena Williams anuncia que
vai se aposentar, aos 40 anos,
depois do US Open

O reinado de Serena
Williams no tênis mundial será encerrado no US
Open deste ano. A aposentadoria foi anunciada
pela própria tenista americana em artigo publicado na revista Vogue, nesta terça-feira. Aos 40
anos, ela finalizará uma
das carreiras mais vitoriosas do esporte mundial, com algumas das principais marcas do tênis.
"Infelizmente, eu não
estava preparada para
vencer em Wimbledon
neste ano. E não sei se
estarei pronta para vencer em Nova York. Mas
vou tentar. E os torneios
preparatórios serão divertidos", disse a atleta,
que disputa nesta semana o WTA 1000 de Toronto, no Canadá, em
preparação para o US
Open. O quarto e último
Grand Slam da temporada começa no dia 29 deste mês, em Nova York.
Será o último torneio da
longa carreira de Serena, que disse ainda sonhar em igualar o recorde de títulos de Grand
Slam. Ela soma 23 troféus, contra 24 da australiana Margaret Court.
Serena perdeu as quatro
últimas finais de Major
que jogou.
"Sei que há uma fantasia dos fãs de que eu
poderia empatar com

Margaret naquele dia em
Londres (final de 2018),
e aí eu poderia bater o
recorde em Nova York.
E, na cerimônia de premiação, eu poderia dizer:
'sim, eu consegui!' É uma
boa fantasia. Mas não
estou esperando por algum cerimonial ou um
momento especial de despedida em quadra."
Já prevendo como
será sua saída das quadras, Serena afirmou que
é "terrível" em despedidas. "Sou terrível para dar
adeus, a pior das piores.
Mas me agrada saber que
sou mais grata a você (fã)
do que posso expressar.
Vocês me carregaram em
tantas vitórias e em tantos troféus. Vou sentir
desta versão de mim, da
garota que jogou tênis.
Vou sentir falta de vocês."
No depoimento, Serena revelou que pretende
ter um segundo filho, com
o marido Alexis Ohanian.
E que, desta vez, espera
viver a gravidez como exatleta, após correr sérios
riscos na sua primeira
gestação. Ela comentou
também que sua aposentadoria se tornou um tabu
em sua vida nos últimos
anos, diante de suas dificuldades de pensar em
uma vida pós-tênis. "Não
há felicidade neste tópico
para mim. Eu sei que não
é uma coisa comum de se

dizer, mas eu sinto muita
dor. É a coisa mais difícil
que eu poderia imaginar.
Eu odeio isso. Eu odeio
ter que estar nesta encruzilhada. Continuo dizendo
a mim mesmo: gostaria
que fosse fácil para mim,
mas não é."
Ao confirmar sua
aposentadoria, ela disse
não gostar desta palavra.
"Nunca gostei da palavra
'aposentadoria'. Não me
parece uma palavra moderna. Tenho pensado
nisso como uma transição, mas quero ser sensível sobre como uso
essa palavra, que significa algo muito específico
e importante para um
grupo de pessoas. Talvez
a melhor palavra para
descrever o que estou
fazendo seja 'evolução'."
Ex-número 1 do
mundo, Serena vem de
temporadas irregulares,
entre lesões e poucos
torneios disputados. No
US Open, tem chances
remotas de alcançar a
segunda semana. Mesmo assim, vai encerrar
uma das carreiras mais
incríveis da modalidade.
São 73 títulos no total,
com premiação próxima
a US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões).
Seu retrospecto tem 856
vitórias e apenas 153 derrotas. (Estadão Conteúdo)
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Coletânea
ColetâneaCalixto
Calixtodos
dosReis
Reiscom
comas
as
melhores
melhoresmúsicas
músicaspopulares
populares

(11) 95407-8696
Falar com Calixtos dos Reis

Atenção Cantores e
Compositores que tem
interesse em divulgar seu
trabalho em nosso meios de
acomunicação cito: Jornal,
Revista, Site, Rádio & TV
venham nós procurar através
dos nossos contatos:

Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
iconix_digital@hotmail.com | Tel: (11)3976-9677
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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

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
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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

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

: 11 3951-9477

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

9.5407-8696
9.7297-3530

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

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
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Olá queridos irmãos! É com
muita alegria que os
comunico que nossa Igreja
Missionária nas Pegadas de
Jesus conta com sua própria
rádio, com programações e
conteúdos exclusivos para
todos que adoram Musica
Gospel
e a palavra de nosso Senhor
Jesus Cristo! Contará
também com muita atração e
entretenimento.

Todos os sábados
das 11h as 12h

9.7297-3530 - 9.5407-8696
WWW.RADIOFMNASPEGADASDEJESUS.COM
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Bem Estar

Marcia Martins

Saúde reforça a importância
de hábitos saudáveis no
combate do colesterol alto
O Dia Nacional de
Combate ao Colesterol,
celebrado nesta segunda-feira (8), faz um alerta à prevenção do colesterol alto (hipercolesterolomia) e reforça a importância de manter hábitos saudáveis para controlar as taxas elevadas
de gordura no sangue.
É comum que muitas
pessoas associem o colesterol a algo ruim. No
entanto, vale ressaltar
que ele é um conjunto de
gorduras fundamental
para que o organismo
desempenhe funções
importantes, como produzir vitamina D, testosterona, estrógeno e cortisol. O fígado produz a
maior parte do colesterol do organismo, e o restante é adquirido pela alimentação.
Colesterol total e
frações - Para entender melhor sobre o colesterol, é importante
destacar que as lipoproteínas VLDL (lipoproteína de densidade muito
baixa, composta pelas
triglicérides), LDL (lipoproteína de baixa densidade ou “mau” colesterol) e HDL (lipoproteína
de alta densidade ou
“bom” colesterol) são
responsáveis por transportá-lo na corrente sanguínea, para todos os órgãos, músculos, nervos e
pele. Juntas, essas três
lipoproteínas compõem o

chamado colesterol total.
Ao solicitar um exame
de colesterol, o médico
analisa o nível total da
gordura no sangue, além
do equilíbrio entre as três
frações, considerando
aspectos como: - o LDL
é considerado o tipo
“ruim” de colesterol porque em níveis altos pode
provocar o acúmulo de
gordura nos vasos sanguíneos; ele está presente em alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, pele do
frango, leite integral,
manteiga e gema dos
ovos, além das frituras e
alimentos industrializados; - o HDL, conhecido como “colesterol
bom”, ajuda a eliminar a
gordura do organismo;
para obter bons níveis, é
preciso realizar atividade física regular, consumir alimentos ricos em
gorduras boas, como
castanhas, abacate, azeite de oliva, linhaça e peixes como salmão e sardinha, evitar o tabagismo
e o consumo excessivo
de álcool; - o VLDL é
também um tipo de mau
colesterol, assim como o
LDL. Isso porque os
seus valores elevados no
sangue levam ao acúmulo de gordura nas artérias e formação de placas de aterosclerose, aumentando o risco de doenças do coração.
Em caso de hipercolesterolemia provocada

por hábitos de vida (existe também a hipercolesterolemia familiar, de origem genética), o médico
poderá recomendar mudanças na alimentação, a
adoção de hábitos como
a prática de atividades
físicas ou mesmo uma
terapia medicamentosa.
Problema evolui de
forma silenciosa Manter as taxas de colesterol equilibradas é
sempre a meta, pois à
medida que elas aumentam, e isso acontece de
forma silenciosa, ao longo de anos, trazem sérias consequências para a
saúde, podendo levar ao
surgimento de doenças
cardiovasculares e ao infarto. Qualquer pessoa
acima dos 10 anos de
idade deve dosar o colesterol através de exames
de sangue (coleta simples) rotineiros. Se elevados, deve-se consultar
um clínico ou em caso de
crianças seguir orientações do pediatra para
definir o risco cardiovascular individual e planejar um tratamento adequado. O diagnóstico de
elevação do colesterol é
feito de maneira simples,
através do exame de
sangue colhido no laboratório, que vai demostrar o nível do colesterol
sanguíneo e suas frações
HDL, LDL e VLDL.

Produtos
cirúrgicos,
ortopédicos
e
hospitalares
você
encontra
aqui!
Horário de Atendimento* Segunda a Sexta
7:00 as 18:30 Sabádos 8:00 as 16:00

Rua Monteiro de Melo, 232 - (11) 3801-4115
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E um dia te vestiram de esperança,
Verde vestido, cor de teu destino,
E como fosse tu linda criança,
Enamorei-me de ti desde de menino,
Por ti ardo em paixão, a fé não cansa,
E brindo ao teu amor o meu amor mais fino!

Cada vez mais me sinto fascinado,
Pela infinita graça do teu ar,
Cresces e te avolumas e ao seu lado,
Todas as glórias vão formando par.
Minha Cachoeirinha, minha namorada,
Minha Cidade, que tem 89 anos,
Fez os milagres de uma fada,
Hoje és feliz não mais há desenganos!

DR. OSWALDO PEREIRA GUIMARÃES

Vila Nova Cachoeirinha , 89 anos!

Minha Cachoeirinha, minha namorada,
Minha Cidade, que tem 89 anos,
Nasceste como uma fada,
Eras tão pobre, tantos desenganos,
Tanta amargura e foste vergastada,
Ria de ti um bando de ciganos,
Disseram-se infeliz, chamaram-te coitada.
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Carta do Leitor

Claudio Santos

DESABAFO!

O hospital lindo, estruturado para receber aqueles que estavam sendo positivados ou suspeito dessa nova doença. Durante
os picos de covid conseguia ver no rosto de todos
os profissionais o medo, o
cansaço, a luta para salvar os pacientes que chegavam, uns graves. Plantão pós plantão estávamos
lutando contra algo que
não conhecíamos. Fomos
expostos firmes e fortes.
Perdermos muitas vidas,
mas salvamos outras. Os
profissionais de saúde tão
reconhecidos, como fomos
durante a pandemia?

A gestão que desde
do início, se mostrou organizada e preocupada
com os profissionais.
Havia um fluxo definido:
Pagamentos de salários
e benefícios sempre em
dia, não tínhamos que reclamar (mesmo sabendo
que o IABAS, era uma
OS que tinha problemas
judiciais, nunca nos deixou “na mão“). Com a
situação de covid controlada, vieram as demissões de alguns colegas,
em torno de 200 funcionários. Alguns colegas
voltaram para a estatís-

tica do desemprego. Alguns permaneceram e
continuamos fazer o melhor por aqueles pacientes que estavam dependendo da assistência…
As autoridades, estavam
em cima para que fosse
feito a abertura do hospital e que o IABAS fosse retirado da administração. Depois de muita
pressão, no dia 25/7/22 o
prefeito @prefeitoricardonunes foi até o #hospitalbrasilandia para oficializar a abertura e disse ainda que a nova OS
manteria os funcionários
por 180 dias. Confiamos!
Estávamos lá mais uma
vez dispostos à frente junto a nova OS uma transição…, continuando o
relato…“Uma semana
depois da abertura, no
dia 1/8/22 fomos convocados, às 18:55h (final do
plantão), para assinar
nossas demissões. Éramos em torno de 1900
funcionários, a nova OS
(Associação Saúde em
Movimento), reduziu o
quadro pra 500 funcionários. Assinamos nossas
demissões sem o mínimo
uma justificativa. E não
foi uma demissão por
substituição, simplesmente nos demitiram. Houve, uma contra proposta,
porém com redução salarial de 50% e sem benefícios (insalubridade e

REDE BRASILÂNDIA SOLIDÁRIA

VA). O meu relato não é
por ter perdido o emprego, e sim pela forma
como fomos descartados. “Antes heróis, agora descartados“. “Você
me diz: como um hospital do porte do Brasilândia vai dar conta de atender a população da região
com 500 funcionários?
“Sem falar que essa Associação Saúde em mo-

vimento. OS é tão corrupta quanto o IABAS,
administraram hospitais
de campanha em DF. fizeram o pagamento dos
outros colegas. Essa nova
gestão que assumiu o Brasilândia, não tem a menor
noção de como é administrar hospital em SP. Além
do mais, são desorganizados, usam palavras de baixo calão com os funcioná-

rios. O Brasilândia foi entregue ao caos, à desordem… e aos colegas que
ficaram, OS, será essa
brevemente).Espero que
as autoridades, irão brigar
pela abertura e retirada de
uma OS corrupta, veja o
que está sendo feito com
os profissionais que lá estavam.
Claudio Santos do
Grupo Cidadão Consciente
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