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O provérbio é antigo, porém válido. O cidadão brasileiro vive num
dilema; inflação atuante em todos os setores alimentícios, gasolina
sobre tal qual na era Sarney  e nos  artigos de 1ª, 2ª até 10ª necessida-
des. Emprego nulo, o cabra fica sem saber sobre o dia de amanhã.
Moradores de rua aumentam progressivamente, barraquinhas em vá-
rios pontos da cidade, cobertores ofertados a eles são abandonados
nas praças, vendedores ambulantes aos montes pelas ruas, trens do
Metrô, ferrovias, o povão ‘mascarado’, álcool Gel em todos os ambien-
tes que dispomos, aglomerações à beça, menos nas igrejas de diver-
sos credos: houve proibição e os fieis resolveram continuar na deles,
ou seja, aconselhados pelas autoridades, ficar em casa! Depois al-
guns se queixam de que Deus está falhando. Se esquecem de quem
está falhando é a falta de fé do povão! Portanto..., se correr, o bicho
pega; se ficar, o bicho come!

                                                                        Prof. Clovis Pereira

Se correr, o bicho pega; se
ficar, o bicho come!

Calixto dos Reis
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www.radioacaobrasil.com
 www.facebook.com/radiotvacaobrasiloficial

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

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

Dra.Aline Santos
 Sábado
das 12h
ás 13h.
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Programa Pérola da Música Sertaneja -
Sábado das 16h ás 17h.

LENITA AGUIAR

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

FERNANDO HENRIQUE

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

GABRIELA RODRIGUES

Programa  Aline Santos
 Sábado das 12h ás 13h.

Programa Libertando Vidas
Sábado das 11h ás 12h

Programa  Chegaste
Sábado das   17h ás 18h

ALINE SANTOS PASTOR THIAGO AMANCIO ELYANA MARTINS E TIAGO FELIPE

  Comunicadores da
Radio Ação Brasil.Com

SAIBA QUE GOSTAR DE MIM
É POUCO E ME AMAR NUNCA É DEMAIS

Jornalista Calixto dos Reis,
Diretor da Rádio Ação Brasil

do Grupo Ação de Mídia.
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Relacionar-se bem é um objetivo da
maioria das pessoas – e isso nun
ca foi uma tarefa fácil. No momen-

to atual (seja durante ou após a pande-
mia), parece ficar ainda mais difícil se adap-
tar às próprias necessidades com as cons-
tantes mudanças da vida, ao mesmo tem-
po em que é preciso, além de tudo, se adap-
tar ao outro.  Neste sentido, é importante
saber identificar alguns comportamentos que
parecem normais ou rotineiros, sendo que,
na verdade, não são saudáveis para ne-
nhuma relação. Por isso, confira abaixo 9
atitudes tóxicas nos relacionamentos:

  1 – Descontrole emocional (não
importa a razão) - Quando você acha
que tem razão, pode achar também que a
forma de expressão das suas emoções pode
ser recheada de energia, de modo enfáti-
co e até descontrolado. Ainda mais quan-
do, depois de uma briga intensa, vocês
fazem as pazes e parecem ainda mais uni-
dos. Se acreditar que seu descontrole se
justifica, saiba que você está bastante
equivocado(a).  Quanto mais agimos des-
controladamente, mais ficamos acostuma-
dos a viver nesse “carrossel de emoções”
com o outro. Comportamentos desequili-
brados podem virar hábito e quem vive
assim pode ficar à mercê da próxima ex-
plosão, seja sua ou do(a) seu(sua)
parceiro(a) – para depois aproveitar o bem-
estar de fazer as pazes na ilusão do forta-
lecimento da união.  Aprendemos desde
cedo que, quando sentimos raiva, deve-
mos administrar as emoções e que nada
justifica fazer birra ou bater no coleguinha.
A regra da infância não muda na vida
adulta. Nossas emoções intensas não po-
dem guiar nossas atitudes.

 2 – Dizer tudo que pensa sem
filtrar -  Quando alguém fala o que vem
à cabeça, porque acredita que aquilo que
foi pensado deve ser dito, imediatamente
essa pessoa vive uma mentira. Quando
alguém acha que deve ser sincero(a), sem
filtrar as palavras ou sem cuidar do modo
que vai dizer, novamente se equivoca. Se
uma pessoa age assim com você também
não está certo.  A regra do bom senso é
para todos. Pensar em voz alta o tempo
todo causa muito desencontro. Dizer o que
pensa e perguntar qualquer coisa que vem
à cabeça não é sempre algo bom. Sabe
aquela frase: “perguntar não
ofende”?Dependendo da situação, ofen-
de, sim.  Saber questionar os próprios pen-
samentos, sem ter certeza que são iguais a
todos, é um sinal de maturidade emocio-
nal. As pessoas gostam, com certeza, de
pessoas espontâneas e sinceras. Isso é uma
qualidade, mas toda qualidade em exces-
so é um grande defeito.

 3 – Não falar nada e manter as
aparências -  Quando uma pessoa não
fala o que deve e deixa de impor limites ou
deixa de emitir sua opinião em pontos im-
portantes da sua vida na relação, então,

Reflexão
acaba “engolindo sapo”. Normalmente, a
intenção é evitar um conflito. Porém, o gran-
de problema é que, ao evitar um conflito na
relação, acaba criando um conflito com você
mesmo ou fingindo ser para o outro uma
pessoa que você não é.  O ideal é não viver
situações em que precise escolher entre você
e sua relação, mas que seja capaz de criar
várias outras formas de atender bem seus
desejos e os da pessoa amada. Se alguém
faz isso com você, também não é algo sau-
dável.

 4 – Desequi líbr io nas tarefas e
prioridades -  Nenhuma relação é feita
matematicamente, onde um faz metade e o
outro também. Nem nas tarefas do dia a
dia e nem financeiramente. Mas é normal
que haja uma busca por equilíbrio na rela-
ção.  Por isso, nem tudo tem que ser 50%
do seu e 50% do outro, mas é preciso que
haja compensação do momento agora e
no decorrer da relação. Mais do que avali-
ar o tempo que vai passar, é preciso perce-
ber se a outra pessoa pode te dar mais do
que tem te dado ou se você precisa dar
menos. \ Pode parecer estranho, mas algu-
mas pessoas demandam demais e, ao in-
vés de querer reciprocidade, é preciso dimi-
nuir os excessos. Outro ponto fundamental
é perceber as prioridades. Cuidado se acre-
dita que a outra pessoa é sua prioridade e
você não é do outro.

sentimento normal. Nem todos sentem, mas
a maioria sim. Com isso, querer atenção ou
mesmo desejar ser a prioridade na vida da
outra pessoa é algo comum. A construção
da confiança é um processo contínuo e, se
alguém viveu algo que abalou essa rela-
ção, pode ficar mais intenso o senso de con-
trole.  Porém, a confiança não se adquire à
força: extravasar isso como se fosse correto,
a ponto de controlar a vida e as atitudes da
outra pessoa, é algo completamente equi-
vocado. Invadir a privacidade do outro não
é algo bom.  Controlar compulsivamente
alguém, investigar, procurar informações na
internet, seguir a pessoa pessoalmente para
saber onde foi e onde vai, verificar se está
online, o que postou na internet, se curtiu
uma foto de alguém ou se alguém curtiu a
foto dele(a), é algo problemático. É uma
perda do bom senso e perda do próprio
centro. Se perder no mundo do outro é dei-
xar de cuidar da própria vida.

 8 – Envolver  outras pessoas na
briga do casal -  Quando vivemos pro-
blemas (de qualquer tipo), é habitual que-
rer desabafar com amigos na tentativa de
organizar as ideias. Porém, quando há
uma situação de desentendimento do ca-
sal, usar essa mesma estratégia de desa-
bafo com amigos em comum pode estimu-
lar o envolvimento de mais pessoas na bri-
ga.  É difícil que os amigos próximos escu-
tem uma briga sem julgamento, sem mis-
turar as próximas emoções e sem que isso
abale a neutralidade das amizades. Se já
difícil resolver um problema a dois, imagi-
ne ter de coordenar isso com as pessoas
que se misturaram no problema. Portanto,
antes de envolver outras pessoas nos seus
problemas, tenha compreensão das possí-
veis consequências.

9 – Obrigar a outra pessoa a ter
os mesmos hábitos,  amizades, gos-
tos e interesses -  É muito gostoso ter-
mos pessoas ao nosso lado que tenham
hábitos, amizades e interesses em comum.
Porém, viver manipulando ou insistindo de
forma inadequada para que o outro passe
a ser como você é uma forma horrível de
convivência. Agir assim é uma falta de res-
peito às diferenças alheias.

O prazer que alguns têm ao praticar
certas atividades ou hábitos criados não é
igual para todos. Nem todos os nossos
amigos se comportam da mesma maneira
que agem com a gente no vínculo com
outras pessoas. Ao compreender isso, é
normal entender que algumas pessoas se-
rão amigos do casal e outras não. E essa
individualidade é saudável.  Estes três pontos
(você, o outro e a relação) precisam estar em
harmonia, equilíbrio e envolvimento. Não é
saudável sentir emoções que geram competi-
ção de atenção entre os três pontos. Tão pouco
é adequado que algo que seja bom para
você, não seja para o outro ou para a rela-
ção ou que seja preciso escolher pelo outro
contra você.

É possível criar muitas e muitas maneiras
criativas de atender aos três pontos com amor,
união, empatia, respeito e leveza. Invista no
seu crescimento pessoal, nas suas escolhas
saudáveis, no contato com o outro e no ama-
durecimento da sua relação. Sucesso naqui-
lo que busca! (Minha Vida)

Jó Almeida Silva

 9 atitudes tóxicas que as pessoas  acham normais na relação

 5 –  Apontar  problemas e defei-
tos  -  Quando não há organização dos
pensamentos e quando há desequilíbrio
emocional ao expressar seu ponto de vista,
sem organização das ideias e sem palavras
para a busca de solução, qualquer tentativa
de comunicação vira discussão.  A grande
diferença entre dar um feedback e apontar o
que julga ser defeito está na organização
das palavras e o modo de pensar em solu-
ções. Quando algo não lhe agrada, é pos-
sível ser dito sem generalizar ou apontar como
sendo um ponto fraco ou defeito do outro.
Todos nós podemos errar, aprender a agir e
se comunicar diferente. Se alguém te aponta
o dedo, é possível que você ajude que a
pessoa a te explicar de outro modo o que
percebe que não vai bem na relação

 6 – Deixar a tomada de decisão
da vida na mão no outro - Cada um
pode e deve gerenciar a própria vida, mas
nem sempre isso parece algo fácil e possí-
vel. Em algumas relações, certas pessoas as-
sumem o papel de submissão com receio de
tomar à frente para escolher e fazer o que
pensa. Quando isso acontece, é comum que
a outra pessoa assuma essa responsabili-
dade e passe a guiar a vida do outro.  Um
casal assim pode parecer muito alinhado e
equilibrado. Porém, as decisões pessoais não
podem fazer parte da estrutura da relação.
Devemos ser completos em nós mesmos para
podermos nos relacionar melhor com as ou-
tras pessoas. Cada um é cada um.

 7 – Controle excessivo que gera
monitoramento - Ficar com ciúmes é um

5
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Bombeiros Comunitários do Imirim em Ação

A BMJV - Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário em
parcer ia  com a GBC - Grupo Bombei ro  Caetano rea l i zam
Hasteamento das bandeiras nacional, estadual, municipale can-
to do Hino nacional Brasileiro, toda segunda-feira às 7h30 na
Praça Padre Constanzo Dalbésio altura do Nº 1400 da Av. Imirim,
realizamos palestra de primeiros socorros desobstrução das vias
aéreas em bebê, criança, adulto e reanimação cardíaca. Às 8h30,
café com 10 empresários no qual cada um terá 2 minutos para
apresentar seu currículo e a sua“empresa para geração de em-
prego e renda na região. Das 9h30 às 12h capacitação de futu-
ros instrutores, monitores e voluntários. E das 13h às 18h pales-
tras de primeiros socorros, prevenção de acidentes, brigada de
incêndio e plano de abandono.



Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2020

f
O papel da alimentação na

prevenção do câncer de mama

SAÚDE

7

Você já ouviu falar muitas vezes da importância da alimentação
adequada e saudável  para a manutenção da saúde e até mesmo
para a prevenção de doenças como obesidade, hipertensão e dia-
betes. Mas talvez a inda não tenha ouvido falar da relação que a
sua comida tem com o surgimento do câncer de mama.

 Mui ta gen te se preocupa com o histór ico fami liar  quando se
fala dessa doença, e não está errado pensar assim. Afinal, o fator genético exerce um importante papel na formação
de tumores. Acontece que, apesar disso, os fatores hereditários, familiares e étnicos estão relacionados a casos raros
de câncer.

 Para en tender melhor a or igem, é prec iso deixar  c laro que a doença em s i  não possui  uma ún ica causa.  É
necessár io observar os aspectos in ternos, como hormônios,  condições imunológicas e mutações genéticas.  Mas é
preciso observar também os aspectos externos, que se referem àquilo que está presente no ambiente em que a pessoa
está inser ida.

 Doença multifatorial - Segundo o Inst ituto Nacional do Câncer ( INCA), entre 80% e 90% dos casos de câncer estão
associados a causas externas. O que signif ica dizer que as mudanças provocadas no meio ambiente pelo ser humano,
os hábitos e os est ilos de vida podem aumentar o risco de diferentes t ipos da doença. E o câncer de mama também
entra nessa conta!

  O surgimento de tumores nos seios é algo que assombra e mui to as mulheres em qualquer parte do mundo,
afinal é o tipo mais incidente no gênero. Dados de 2018 mostram que ocorreram 18 milhões de novos casos de câncer
no mundo todo, sendo o de mama o segundo mais recorrente, emplacando o expressivo número de 2.1 milhões. Para
o Bras i l,  a est imat iva é que para cada ano do tr iên io 2020-2022 ocorram 66.280 novos casos da doença. I sso
representa um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres.

 E diante de dados tão alarmantes, prec isamos retomar o assun to lá do in ício sobre como os fatores ex ternos
impactam no surgimento dos tumores. No caso do câncer de mama, por exemplo, a influência genética corresponde a
apenas 5 a 10%. Assim como o próprio INCA já sinalizou, os hábitos e esti lo de vida são bem mais relevantes, sendo
fatores que incluem a alimentação,  peso corporal, at iv idade f í sica, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e a
amamentação.
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Maísa, Juliana Paes e Paula Amorim
dão dicas para transição capilar

Mulher

9

Maisa, Juliana Paes
e Paula Amorim fize-
ram a transição capilar
e têm mostrado seus
cabelos cacheados
em fotos nas redes so-
ciais. Quem conversou
com o hair stylist Gus-
tavo Almeida, do Espa-
ço Be, para obter dicas
e etapas do processo.

 “Muitos acham que
essa tarefa é fácil, mas
pode ser difícil. A mis-
tura de texturas e a
adaptação às novas
necessidades de cui-
dados não são fáceis.
Algumas dicas auxili-
am a passar pelo pro-
cesso de transição ca-
pilar sem sofrer muito.
Afinal, o resultado de
ter cabelos naturais e
incríveis fazem o esfor-

ço valer à pena”, explica
Gustavo.  Sobre a dura-
ção do processo, ele ex-
plica que é variável. “O
tempo de duração da
transição capilar vai de-
pender de alguns fato-
res: tempo de cresci-
mento do fio, tipo de quí-
mica que era realizada
nos cabelos e se será
feito um corte ou não.
Existem pessoas que
cortam todo o cabelo
que ainda possui resí-
duo de químicas para
ser mais rápido, mas
tem tem aquela opte por
deixar o cabelo crescer
e ir cortando aos pou-
cos”, avalia.

O profissional acon-
selha a usar ativador de
cachos durante o pro-
cesso. “Ele ajuda a igua-

lar as texturas do fio
sem usar ferramentas
de calor– secador, cha-
pinha ou modelador. A
dica é aplicar o ativador
de cachos e fazer dois
coques ou duas tranças
antes de dormir. Os fios
ficarão com textura
igualada, mais próxima
ao natural de seu cabe-
lo”, diz.

Juliana Paes: “O
processo de transição
capilar não se faz de um
dia pro outro. É demo-
rado, tem que ter paci-
ência. Para hidratar,
uma dica caseira, é usar
azeite com baixa aci-
dez. Passo à noite, faço
uma trança frouxinha e
vou dormir.”

 Maisa Silva: “Meu
cabelo é cacheado e
comecei a usá-lo liso na
época em que fiz Car-
rossel. Para estar com o
visual diferente dos ca-
chinhos do Bom Dia e
Cia., passei a usar o
cabelo alisado. Há dois
anos, mais ou menos,
decidi experimentar o
natural e iniciei a transi-
ção. Continuava fazen-
do escova, mas não re-
corria ao processo das
químicas. Agora, neste
ano, como já estava em
um comprimento legal
cortei. Estou amando,
me sentindo mais leve.”

Paula Amorim : “Es-
tou tentando deixar meu
cabelo voltar cachear. A
última vez que alisei os
fios foi em novembro do
ano passado. Tem sido
uma experiência inte-
ressante. Já faz mais de
15 anos que aliso meu
cabelo, então estou re-
descobrindo meus ca-
chos e estou amando.”,
e ela dá a dica. “Te-
nham em mente que a
transição é sua. Seus
cabelos e suas regras e
se joga no cabelão. Eu
estou amando o resul-
tado.”

Fonte: (Quem)
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Ministério da Saúde lança campanha de
combate ao Aedes aegypti

Para mobilizar a população e os gestores locais contra a proliferação de focos do Aedes
aegypti, o Ministério da Saúde lançou, nesta terça-feira (24), campanha de combate ao

mosquito. Com o conceito “Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo”, a
campanha busca conscientizar sobre os perigos do inseto e motivar os brasileiros para

o combate aos criadouros.  A ação é dividida em duas fases: a primeira alerta sobre a
importância do cuidado aos locais que podem acumular água, e a segunda informa os

sintomas e as formas corretas de tratar a dengue, a Zika e a chikungunya. A campanha
será veiculada na TV, rádio, internet e mídia exterior. As peças da campanha valorizam

a figura do agente de saúde, que cumpre um papel importante, informando e
orientando a população a combater corretamente os criadouros do mosquito.

 As áreas urbanas concentram a maior carga das doenças transmitidas pelo
Aedes aegypti, devido à alta densidade demográfica e à dinâmica populacional.

As ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, realizadas
pelo Ministério da Saúde em conjunto com estados e municípios, são
permanentes e tratadas como prioridade pelo Governo Federal.   Durante o

evento de lançamento da campanha, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, destacou o papel importante da ação para informar a
população sobre como se proteger do mosquito. Segundo ele, combater os criadouros é fundamental. “O mosquito é um vilão, mas o maior vilão é o
cidadão que deixa, por exemplo, a água ficar empoçada. Por isso, essa campanha e o trabalho dos agentes in loco são ferramentas fundamentais para
conscientizarmos a população sobre a importância do combate ao mosquito”, afirmou.

 Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, a pasta está atuando em diversas frentes para combater a proliferação do mosquito.
“O Ministério da Saúde já está trabalhando para a próxima sazonalidade. Já está normalizado o abastecimento de inseticidas, estamos atualizando os
manuais de manejo clínico, e, com esta campanha, vamos conscientizar uma parcela ainda maior da população sobre a importância de combater o Aedes
aegypti dentro de casa”, ressaltou.

DICAS DE PREVENÇÃO   -  Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em casa, realizando toda a higiene e limpeza necessárias para
evitar a proliferação do mosquito. Para isso, é preciso eliminar os recipientes com água parada – ambiente propício para procriação do Aedes aegypti.

 É importante lembrar de tampar os tonéis e caixas d’água, manter calhas sempre limpas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, limpar
semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia, manter lixeiras bem tampadas e ralos limpos e com aplicação de tela, além de manter
lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.

SINTOMAS -  Os sintomas de dengue, chikungunya ou Zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça,
dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas,
vômitos e dores abdominais.   A orientação do Ministério da Saúde é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua
residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

DADOS DAS DOENÇAS  - Em 2020, até 14 de novembro, foram registrados 971.136 casos de dengue, com taxa de incidência de 462,1 casos por 100
mil habitantes no país. Nesse período, o Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Mato Grosso apresentaram as maiores taxas de incidência de
casos de dengue no Brasil em 2020.    Neste período foram confirmados 528 óbitos por dengue, sendo que o Paraná, São Paulo, Distrito Federal e Mato
Grosso do Sul concentravam 76,8% dos casos (401). Os dados ainda estão em processo de atualização e digitação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan), podendo sofrer alterações.    Em 2020, até 14 de novembro, foram notificados 78.808 casos de chikungunya, com taxa de
incidência de 37,5 casos por 100 mil habitantes no país. Os estados da Bahia e do Espírito Santo concentravam 67,4% dos casos (53.154). Foram
confirmados 25 óbitos por chikungunya nesse período.

 Em 2020, até 24 de outubro, foram notificados 7.006 casos de Zika, com taxa de incidência 3,3 casos por 100 mil habitantes no país. Os estados da
Bahia e Rio Grande do Norte concentravam 45,8% dos casos de Zika (3.210).

PRIMEIRAS AÇÕES -  As primeiras ações da campanha de combate ao mosquito ocorrem já na manhã desta terça-feira. No total, 50 caminhonetes,
um micro-ônibus e um carro de som saíram da sede do Ministério da Saúde e seguiram em carreata até Sobradinho, Ceilândia e Vila Planalto. Foram
distribuídos materiais de divulgação e realizadas demonstrações do fumacê e de armadilhas para mosquitos com a equipe de pulverização.

VIGIARBO -  A pasta conta ainda com estratégias integradas para vigilância, prevenção e controle das arboviroses no Brasil. O projeto Vigiarbo, que
reúne iniciativas para monitoramento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya) e Haemagogus (febre amarela). Até o
momento, são sete subprojetos em andamento: mosquitos infectados pela bactéria Wolbachia; mapeamento de áreas de risco de doença transmitidas
pelo Aedes aegypti (Arboalvo); infecção de mosquitos por radiação para tornar o Aedes aegypti estéril (Projeto Inseto Estéril); rede de pesquisas para
avaliação da doença chikungunya no Brasil (Replick); controle de vetores por meio das redes sociais (Observatório Dengue); e ações de controle de
doenças e mobilização da população (Ecobiosocial).

 Outra estratégia que integra o Vigiarbo, chamada SISSGEO, consegue antecipar a chegada do vírus da febre amarela e deverá ser compartilhada
com os países da América do Sul, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Trata-se de um aplicativo móvel, já disponível nas lojas
Google Play e Apple Store, que permite que trabalhadores dos parques ecológicos, profissionais de saúde e a população em geral, relatem quando verem
uma epizootia de primatas não humanos – alerta da circulação do vírus da febre amarela.

 Assim, ao ver um macaco morto, o cidadão pode tirar uma foto e enviar pelo próprio aplicativo. O celular captura a área geográfica que o macaco foi
encontrado e permite mapear as regiões de abrangência a partir da base de vegetação do IBGE. Assim, avaliando os corredores ecológicos, consegue-
se prever as próximas áreas de transmissão do vírus da febre amarela e intensificar a vacinação contra o vírus da doença. Os macacos são importantes
indicadores da presença do vírus. A região sul do país participou do projeto-piloto e, agora, a ideia é expandir para todo o Brasil. (Gov.Brasil)

Brasil
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 A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL) acaba de
expedir um Manifesto junto ao Ministério da Saúde (MS) a respeito dos
sete milhões de testes de RT-PCR que estão prestes a vencer na
estocagem do Ministério da Saúde.

 A entidade, que representa as indústrias do setor de diagnóstico
laboratorial (IVD) desde 1991, pautou-se em uma série de reportagens
recentemente publicadas pela mídia impressa e televisiva.

 Segundo a CBDL, o estoque de testes de diagnóstico para COVID-
19 na área privada (importadores e laboratórios) prestes a vencer é
estimado em volume ainda maior.

 No comunicado, a entidade elenca uma série de razões para que
este fato esteja ocorrendo, entre elas, a questão do registro de produtos,
“a ANVISA, usando do Princípio da Precaução, adotou como validade
“cartorial” o prazo de seis meses para todos os produtos. Deixou, todavia,
a possibilidade de que as empresas submetessem, a qualquer momento,
novos estudos de estabilidade para deixar tal validade de forma adequada

às evidências científicas”, diz o documento.
 O texto ainda diz: “como houve uma escassez de testes no início da pandemia, todas as empresas produtoras e importadoras

fizeram um grande esforço para trazer ao Brasil insumos ou kits prontos, que atenderiam à grande demanda que se esperava. Neste
sentido, grandes volumes foram compromissados com as fábricas, que foram enviando os produtos aos poucos ao Brasil. O mercado foi
então se abastecendo, porém a testagem em geral foi sendo cada vez menos incentivada, com clara redução da demanda. Os estoques
se acumularam e a validade foi, pouco a pouco, chegando ao seu limite”.

 Nesse momento, a CBDL, ao perceber a situação, já em início de agosto, iniciou discussões com a ANVISA e CGLAB/MS para
alertar sobre o tema, indicando os altos volumes que corriam o risco de vencer dentro daquela “validade cartorial”. Desse modo, a
entidade sugeriu que o lote do produto objeto da revalidação em questão ainda fosse validado pelo INCQS – Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde da FIOCRUZ, em termos de eficácia, como medida complementar.

 O presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa, finaliza o documento com um alerta e um requerimento junto ao MS,
“considerando que continuamos vivendo uma pandemia mais séria e longa do que esperávamos e que já foram identificados mais de 15
milhões de testes nos setores público e privado na situação aqui relatada, é fundamental que se adotem as medidas excepcionais acima
para que os produtos, que estão em plena condição de uso de forma eficaz, possam passar da “validade cartorial” para a sua validade
efetiva, gerando informação de qualidade a quem precisa ter acesso precoce às terapias e cuidados que podem salvar vidas. Caso isto
não ocorra, há sério risco de não termos kits de diagnóstico suficientes para lidar a tempo com a nova onda que estamos prestes a
enfrentar. Por: Maurício Santini

Quase 7 milhões de testes para Covid-19
prestes a vencer podem ir para o lixo

CBDL faz um alerta e pede ao Ministério da Saúde que
mude o sistema de validade de cartorial para efetiva
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Instagram inclui atalhos para
Reels e Loja em sua tela inicial

O Instagram anunciou nesta
quinta-feira (12) mudanças na tela
inicial do seu aplicativo: o menu na
parte de baixo irá exibir botões que
levam para seções dedicadas ao
Reels e à Loja.  O Reels permite a

Tecnologia

ASSESSORIA
BETTENCOURT LTDA

Escri tório fu l l  servi ce , fundado em 1978, com servi ços
empre sariai s adaptados às  suas nece ss idades  e  fornecidos

com rapidez  e  con fiança.

gravação de vídeos curtos com efei-
tos especiais e trilhas sonoras, em
um formato muito parecido com o do
aplicativo chinês TikTok.  A aba Loja
mostra produtos de contas comerci-
ais, e redirecionam as pessoas para

as lojas virtuais. Antes,
essas duas seções do
Instagram ficavam dentro
da aba “Explorar”, que
tem como ícone uma lupa.
Com a atualização, a par-
te inferior do app passou
a exibir atalhos para a tela
inicial, o menu Explorar,
os Reels, a Loja e o perfil.
O botão para publicar foto
ou vídeo e a central de no-
tificações foram para a
parte de cima, ao lado do
ícone que leva para as
mensagens.

A novidade começa a
valer hoje, em celulares
Android e iPhones – o
novo visual deve apare-
cer conforme atualiza-

ções do app forem instaladas. (G1)



DIREITO Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação Comercial

de São Paulo E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243

ITCMD SOBRE OS IMÓVEIS RURAIS!
COMO TEM QUE SER CALCULADO!

JOÃO PAULO DAS ROSAS, VITÓRIA DAS DORES PEREIRA E JAIR RUBENS DAS ROSAS, receberam por doa
ção um imóvel rural (Sítio Nossa Senhora das Dores/Sitio do Bem,) localizado no Município do Gordador,
matrícula sob o nº 00000001 no CRI, da Comarca da Pensilvânia, São Paulo, e pleiteiam que o ITCMD -

MPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES e emolumentos cartorários, sejam calculados com
base no valor venal correspondente aos lançamentos do ITR - Imposto sobre a propriedade rural que é um
imposto Brasileiro ,previsto no artigo 153, VI da Constituição Federal, que se cobra anualmente das propriedade
rurais, e não pelo valor médio da terra nua e das benfeitorias apurado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA,
como adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Essa é mais uma das inúmeras decisões do
Tribunal de  Justiça do Estado de São Paulo, que diz que a Fazenda Pública ultrapassa o limite legal pertinente a
base de cálculo do ITR E QUE fere o principio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, I da Constituição
Federal e no artigo 97, II e IV cumulados com o Parágrafo 1º do CTN. Foram bem sucedidos, e precavidos,
acreditaram que tem Direito, consultaram os seus Advogados em quem confia, antes de pagar o ITC MD a Justiça
determinou que a Fazenda Pública calculasse o ITCMD SOBRE O VALOR VENAL DO ITR, e a diferença representou
um valor menor, uma economia de 40% (quarenta por cento). Mas, tem muitas pessoas que ainda não acreditam
que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, vem insistindo em cobrar o ITCMD em valor acima do
legal, estamos insistentemente mostrando e demonstrando que a Justiça vem coibindo essa forma de que o
Governo do Estado quer aumentar a sua Receita ilegalmente. Da mesma  forma, tem  que ser COBRADO o
ITCMD SOBRE OS IMÓVEIS URBANOS, com base no IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, que tem
um valor venal. Assim estamos prontos para  atender a todos que realmente possam se interessar, esclarecendo e
mostrando quantas  decisões diariamente são proferidas pelo nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

 PENSAMENTO:
TUDO COMO DEUS QUER ,  HARMONIA,

 AMOR , A VERDADE, A JUSTIÇA.
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COMPORTAMENTO

 Certa vez, nas partilhas de grupo, os pais e mães falavam
sobre a dependência dos filhos, quando uma participante, mos-
trando-se espantada ao ouvir os relatos, agradeceu a Deus o fato
do seu filho não usar drogas. Então, um dos participantes per-
guntou-lhe: Quantos anos têm seu filho? - Vinte e cinco. Ele tra-
balha? – Não. Ele estuda? – Não. Ele coopera em casa? – Não.
Ele respeita os membros da família? - Também não.

 Existem muitos jovens ou adultos que nunca fizeram uso de
droga nenhuma, no entanto, apresentam desajustes comporta-
mentais piores do que muitos usuários, e da mesma forma, cau-
sam transtornos e por isso precisam ser trabalhados, precisam ser
corrigidos.

 O Amor-Exigente não é um programa destinado apenas aos
dependentes e seus familiares. Seu principal objetivo é o desen-
volvimento do equilíbrio comportamental. Nesse sentido, ele des-
tina-se a todos. Ao jovem que faz uso de substâncias ilícitas, aos
não usuários, mas cujos comportamentos são uma droga, aos
pais, que também não são perfeitos e possuem comportamentos a
serem corrigidos, enfim, destina-se a todos aqueles que desejam
experimentar a sobriedade comportamental.  Devemos compreen-
der que a falta de sobriedade não está relacionada apenas ao

Comportamento

Sobriedade
Comportamental

Ronaldo  Rissetto

abuso do álcool ou ao consumo de substâncias ilícitas, mas nas
atitudes de cada um. Onde está a sobriedade de um político com
as cuecas recheadas de dinheiro? E o que falar de autoridades
eleitas pelo povo, como seus representantes, e quando assumem
o poder afanam o dinheiro público, com voracidade sem limites?
O que pensar de tantos desvios, tantas corrupções e favoreci-
mentos ilícitos? Quanta falta de ética. Quantos comportamentos
“droga”.

  E nós, que nos indignamos com tudo isso, como agimos? E os
nossos comportamentos, como vão? Furamos filas? Não cedemos
lugar aos idosos? Jogamos entulhos em terrenos baldios? Mentimos
para tirar alguma vantagem? Somos grossos e estúpidos? Calamo-
nos diante de um troco a mais? Oferecemos ou aceitamos vanta-
gens para fecharmos um contrato? Abusamos dos bens públicos?
Espalhamos notícias fakes, sem verificar sua procedência?

 Antes de julgarmos os comportamentos do outro, devemos
cuidar dos nossos. Nossas atitudes merecem, de nossa parte, vigi-
lância constante, num trabalho permanente de construção da nossa
sobriedade comportamental, pois um comportamento, quando não
cuidado, também adoece e, consequentemente, adoece também
aqueles que estão a nossa volta.
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Brás Pereira esteve na rádio Ação
Brasil, do querido Sebastião Calixto
Reis, onde falou sobre os blocos de

bairro para o carnaval 2021 e ,
também, sobre o bairro do Imirim.

Gabriela Rodrigues, apresentadora,
cantora e compositora também

participou do bate papo.

Programa Rádio Ação
Brasil em debate com a

participação  do Jornalistica
Brás Pereira, Diretor Jornal

São Paulo de Fato



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

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

aloes.cosmeticos aloes.cosmeticos SCR
 ESSÊNCIA CUPIDO

DO AMOR

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

produtos do gênero, com preços acessíveis ao seu bolso e
atendimento   especial aos clientes e amigos.
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BOM PRATO: confira o horário de
funcionamento no mês de dezembro

Programa tem como objetivo oferecer para a população de baixa
renda refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo encerrou o funcionamento de
atendimento do Bom Prato aos finais de semana a partir do início do mês de novembro.
 A Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), responsável pelo programa Bom
Prato, realiza constantemente estudos e análises de demanda de refeições em cada uma das 59
unidades.  O monitoramento contínuo, durante a pandemia da Covid-19, garante a segurança
alimentar da população, especialmente de pessoas em maior situação de vulnerabilidade social.
Em todas as unidades, cafés da manhã são servidos pelo valor de 0,50 centavos, enquanto almoço e
jantar são servidos por 1 real.

Horários de funcionamento (apenas dias úteis)
Café da manhã: das 7h às 9h.
Almoço prioritário (pessoas com deficiência, idosos e acompanhante de criança): 10h30.
Almoço: 11 horas até o fim das refeições.
Jantar: das 17 às 19h.
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Traz de volta esse amor

Traz de volta
esse amor

POESIA EM FOCO
Dina Paraguassú

Enfermeira,
especialista
em Saúde

Pública e  do
Trabalhador.

Poetisa e
Compositora.

O mar se agiganta
Diante da minha solidão
Ao longe, só os faróis
Iluminando a imensidão

Da fria noite que cai
Abraçando-me a sufocar
Ao som do barco que vai
Cortando as águas bem devagar

Levando meu coração partido
Suplicando o teu regressar
Meu corpo cansado, doido a naufragar
Sobre a areia, a minha alma tentando serenar

Olhando as estrelas tímidas a me fitar
Oro aos céus à suplicar
Traz de volta esse amor
Nas ondas que vêm do mar

Agora o céu está cheio de cores
Refletindo no azul do mar
O sol queimando meu corpo
Apagaram-se os faróis, continuo a te esperar

Dina Paraguassú
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As mortes de negros causadas por violência física cresceram 59% no Brasil em oito anos, uma incidência 45 vezes maior que a taxa medida
em relação a cidadãos brancos no mesmo período, de acordo com dados disponíveis do DataSUS. A informação foi divulgada pelo Uol.  O
número anual de vítimas negras subiu de 694, em 2011, a 1.104, em 2018 — média de uma morte a cada sete horas.

 O total corresponde à soma das mortes por “agressão física usando força corporal” a dados sobre “agressão por meio de enforcamento,
estrangulamento e sufocação”.  O período analisado foi de 2011 a 2018. Os números de 2019 do SIM (Sistema de Mortalidade) ainda são
preliminares e estão sendo fechados pelo Ministério da Saúde para entrarem em definitivo no DataSUS. (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

Mortes de negros por violência física
crescem 59% em 8 anos no Brasil

Brasil
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Quando eu morrer
Não precisa chorar por mim
Também não precisa soltar foguetes
Eu sei que não fui tão ruim
Tentei fazer o que pude
Mesmo todos sendo contra mim
Não queriam me deixar tocar
Eu toquei mesmo assim
Disseram que poesia é besteira
Mas ela nasceu dentro de mim
Hoje eu toco
Componho, faço poesia e canto.
Não ligo para o que pensam de mim
A arte é um dom
É uma dádiva
E isso ninguém rouba de mim
Quem diz que a música e poesia é besteira
Passa a vida inteira
Sem conhecer a beleza
Morre com a triste certeza
Que nunca chegou a ser
Nem igual a mim
JOSÉ PARAGUASSÚ

José Paraguassú – Músico, poeta, cantor e
compositor florianense. Membro da Academia de

Letras e Belas-Artes de Floriano e Vale o Parnaíba.
Tem participação em vários livros e CDs.
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Igual a mim

Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó - Tel: (11)3976-9677

5
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Todos os sábados das 9h ás 10h
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares

Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2020

22



Revista Ação Brasil / Dezembro  de 2020

2023

Nossa história A Imigração No dia 17 de Outubro de 1967, um grupo
de madeirenses, no qual lideravam o Sr. Jaime de Nóbrega e João da
Cruz Nóbrega Correia, e alguns simpatizantes, se reuniram na Rua Mauá,
836 para fundar o natal, através dos Bailados e das músicas que o Grupo
folclórico abrilhantavam em apresentações, já naquele ano participou de
grandes festivais de folclore como o da Caravela da Saudade no ginásio
do Ibirapuera e outros, e também nas quermesses da Igreja N.Sra. de
Fátima no Imirim, local onde se concentravam muitos madeirenses.

 Mais este grupo de madeirenses queriam muito mais, e depois de dois
anos, como está na sua Ata de fundação. (Aos quinze (15) dias do mês de
junho de 1969, reuniu se a Rua Mauá 836, casa 29ª nesta Capital um
grupo de amigos na sua maioria originaria da Ilha da Madeira, Portugal,
com o objetivo de fundar a Sociedade Amigos Ilha da Madeira, uma
sociedade civil, cultural, beneficente e recreativa sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria para divulgação dos costumes das tradições,
da cultura e do folclore da Ilha da Madeira, e para maior contacto social
entre madeirenses de São Paulo), na qual também se denominaria como
nome fantasia Casa ilha da Madeira. Seu primeiro fundador foi Jaime de

Nóbrega, e em 15 de setembro de 1969, foi alugado um imóvel, na Rua Voluntária da Pátria, para que fosse
instalada a Sociedade, para uso da Diretoria e do grupo Folclórico e fazer suas festas típicas.

 A primeira Diretoria da Sociedade foi formada assim: Presidente: Jaime de Nóbrega; Secretario: João da Cruz
Nóbrega Correia; Tesoureiro: Roberto de Souza; Relações Públicas: João Eduardo Codrim; Conselho fiscal:
Colaboradores; Marcelo Barreto, José Gonçalo dos Santos M. Pessego e José Abel de Jesus Teixeira.  Após
fazerem varias festas e arraias, e passando um livro de ouro, para arrecadar doações para comprar um terreno e
construir a Sede própria, o sonho foi realizado em 04 de junho de 1972, o terreno situava na avenida Parara Pinto,
2896 Vila Amalia, Horto florestal, Zona Norte de São Paulo, no qual foi instalada a Pedra Fundamental, em que
esteve presente o Governador de São Paulo Sr. Laudo Natel, o Consul de Portugal e outras personalidades. Jaime
de Nóbrega ficou na presidência de 1969 a 1973.

 Na sua sucessão veio a presidir a Sociedade o Sr. João da Cruz Nóbrega Correia sua gestão foi de 1974 a
1977, no qual era responsável pelo Grupo folclórico, e deu andamento às obras iniciadas. Sucedeu lhe, o Sr. Cesar
Fernandes Rosa, que continuou as obras anteriores e expandindo o espaço da Casa, adquirindo casas e terrenos
vizinhos, onde é hoje um grande sobrado que esta instalado o Bar, dois salões, vestiários dos Grupos Folclóricos,
e o terreno é hoje o estacionamento e a quadra de Sociaty, o Sr. Cesar Rosa ficou na presidência de 1978 a 1989.
O próximo sucessor foi o Sr. Francisco Evaristo Teixeira, que deu andamento as obras, na qual junto a Diretoria, foi
construído onde era o salão de festas, uma obra com características de arquitetura da Ilha da Madeira, dando um
ar mais típico a nossa Casa, Sr. Francisco Evaristo ficou na presidência de 1990 a 1993. O próximo sucessor foi o

Sr. Jose Manuel Dias Bettencourt, que de andamento e manutenção às obras, construção de uma biblioteca e modernização de alguns
setores da Casa, inclusive apoio efetivo aos grupos folclóricos, o Sr. Bittencourt ficou na presidência de 1994 a 1999.  O presidente seguinte
foi o Sr. Jose Rufino Teixeira, com uma ótima administração, consolidando, e modernizando ainda mais os setores da Casa, ficou na
presidência de 2000 a 2001. O próximo a presidir a Casa foi o Sr. Adriano Gouveia Gaules, que manteve as obras existentes, manutenção e
reforma a quadra de society, presidiu a Casa de 2002 a 2005. Em seguida presidiu a Casa o Sr. Samuel ficou na presidência de 2006 a 2007.
E em 2008 o Sr. José Manuel Dias Bettencourt, voltou a presidir a Casa e está até hoje, administrando com muita eficiência, modernizando as
obras já existentes, e voltando nossa Casa a ter festas com muito público.

 Sr. José Manuel Dias
Bettencourt

CASA ILHA DA MADEIRA

Fones:  2231-0922-   2231-8818
 WhatsApp:   99347-5123  E-mail: casailhamadeira1@uol.com.br
 Rua: Casa Ilha da Madeira, 214 - Vila Amália

www.casailhadamadeira.com.br
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IGREJA EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA

NAS PEGADAS DE JESUS
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Roberto Carlos
não gravará

especial neste
ano. Entenda o

motivo

O cantor e compositor Roberto Carlos não gravará o seu especial de fim-
de-ano em 2020. O motivo apresentado pelo cantor em seu perfil oficial
no Instagram seria pelo risco do coronavírus.  “Sugeri à TV Globo não

fazer meu especial este ano, pelo grande número de profissionais envolvidos e
presentes nas gravações e fui atendido”, explicou o Rei em uma publicação no
Instagram. “Foi sugerido a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei
uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo continua
em perfeita harmonia”, concluiu.

 Contudo, especula-se que aconteceu um impasse entre Roberto Carlos e o diretor
Boninho da TV Globo, que desejava que o especial acontecesse na Arena da Barra
da Tijuca no Rio. O cantor não concordou pelo risco de expor pessoas ligadas à
produção e público ao covid-19 e teria até sugerido um show em seu próprio estúdio,
mostrando os bastidores de sua vida, mas Boninho teria recusado a ideia. (Terra)

Atenção Cantores e Compositores que tem interesse em
divulgar seu trabalho em nosso meios de acomunicação cito:

Jornal, Revista, Site, Rádio & TV venham nós procurar
através dos nossos  contatos:

(11) 95407-8696  - Falar com Calixtos dos Reis
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O SBT entrou na briga com a Globo para transmitir a
Fórmula 1 em 2021. De acordo com o site “UOL Esporte”, a
emissora de Silvio Santos se candidatou após fazer contato
com a Liberty Media, empresa americana que é dona da
categoria. As conversas ainda são iniciais, mas os norte-
americanos priorizam um acordo com a Vênus Platinada,
que chegou a desistir da negociação, mas decidiu voltar atrás.

 O SBT despertou interesse na Fórmula 1 quando a Rio
Motorsports tinha os direitos de negociação dos direitos de
transmissão, após a Globo anunciar que o encerramento
das negociações com a Liberty Media para renovar o contra-
to. Para a diretoria da emissora paulista, ter a principal cate-
goria do automobilismo mundial na grade de programação
dará musculatura ao seu projeto esportivo. Na conversa com
os americanos, o grupo ficou de enviar um plano de cobertu-
ra nacional da F1. O SBT não transmite provas de automobi-
lismo há 21 anos, desde a exibição da Fórmula Cart em VTs.

 O Brasil é o responsável pela maior audiência da Fór-
mula 1 em TV aberta com 23,5% do alcance global. Ainda
com transmissão da Globo, a próxima etapa da Fórmula
1 2020 será no domingo (29) com o Grande Prêmio do
Barein. O inglês Lewis Hamilton já garantiu o título de
heptacampeão mundial, assim como a sua equipe, Mer-
cedes, na disputa dos construtores. (BN)

SBT entra em briga
com Globo para

transmitir a Fórmula 1
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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

 O “Pai Nosso” é a oração
mais conhecida no meio Católico
e a “Ave Maria” também lidera o
ranking das preces mais
proferidas neste grupo. Apesar de
sabermos que um “obrigado
senhor” expressado do fundo da
alma vale mais do que mil orações
ditas somente da boca para fora,
podemos afirmar sem medo de
errar que o Pai Nosso ensinado
pelo Cristo é a oração mais
conhecida entre os praticantes
desta religião que dominou boa
parte do mundo por longo período

e até hoje ela esta nos lábios de milhões de criaturas.
 Neste mundo em que você vive o roteiro para o aperfeiçoamento

tem três vias: Amor, Dor, e Inteligência. Mas, infelizmente, a que
mais atua nos humanos é a dor que pode ser dividida em duas: a
dor inconformada que gera monstruosidade e desiquilíbrio e que
exprime o inferno em vida propriamente dito e a dor paciente e
compreensiva que cria renovação e reajuste, a qual abre as portas
do céu também em vida e fora dela.   Homicídio, rebeliões, extorsões,
falências, calunias, suicídios, abortos, obsessões e etc. fazem parte
da realidade de que quanto mais se chafurda nas correntes baixas
das ilusões, mais tempo se gasta para esgotar as energias vitais
que aprisionam o Espírito à matéria pesada e primitiva que constitui
o corpo somático, tanto quanto estando encarnado como
desencarnado, porque, já se sabe que nem sempre a morte significa
libertação da Alma, pois, quanto mais imantado à animalidade
dos fluidos deletérios, mais tempo levará para se libertar do corpo
físico. Em João 8:34 tem a orientação de que todo aquele que
pratica o mal é escravo do mal praticado.    As vias públicas de
onde você reside estão repletas de emanações inferiores, mas a
prece, a meditação elevada, o pensamento edificante santifica e
renova a atmosfera de onde você se situa, purificando-a à sua
volta, influenciando inclusive, tudo e todos ao teu redor. Se
pensarmos mais verdadeiramente, podemos afirmar que não existe
o “mal” propriamente dito, porque é através dele que se volta para
o “bem”, ora, se sabemos disso porque pegarmos o atalho do
sofrimento para alcançarmos a bem-aventurança? O intercambio
de pensamento é movimento livre no Universo. É por isso que a
transmissão mental é captada pelas mentes afins, porque então,
não modificamos nossos pensamentos para o bem comum já que
toda matéria mental está revestida de força plasmada e
exteriorizada? É por isso que não existe progresso sem trabalho e
paz sem esforço. A mente cria, conserva, aperfeiçoa, transforma
ou destrói com o potencial gerador de energias mentais. Diariamente
estamos atuando em um ou vários destes sentidos.   Quando oramos,
principalmente o Pai Nosso, nos colocamos mentalmente nas graças
da generosa manifestação do Sublime Amor que conforta os tristes,
anima os desesperados, socorre os ignorantes, abençoa os infelizes
e fortalece os caídos. Principalmente quando dizemos para o Pai
que aceitamos tudo o que nos acontece como bênçãos dos Céus,
pois ao afirmamos que seja feita a Vontade Dele, estamos nos
colocando confiantemente em seus desígnios, já que temos a certeza
de que atingiremos o objetivo da perfeição a nós prometida pelo
nosso Criador. Cada coisa, cada ser, cada alma, permanece no
processo evolutivo que lhe é próprio, portanto, todo aquele que se
desviar da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do
mal e sofrer tais consequências, pois muitos têm a razão esclarecida,
mas poucos a tem iluminada, então, quando dizeres “Senhor, que
seja feita a Vossa vontade”, acredite que o melhor está sendo feito
para você evoluir. Confie, pois!

SEJA FEITA A VOSSA VONTADE

TELEVENDAS:   94725.1186  -  BETO

www.radioacaobrasil.com

Jornalista Calixto dos Reis,
RÁDIO AÇÃO BRASIL em
Debate todas quintas-feiras

das 13h ás 14hs com os âncoras
do jornalismo brasileiro




