Site falso usa nome de sistema do BC para
atrair usuários em busca de dinheiro esquecido
Sites falsos tentam enganar consumidores oferecendo a consulta de dinheiro esquecido em bancos para atrair vítimas. Alguns se passam pelo sistema do
Banco Central e pedem que usuários informarem seus dados pessoais. E, mesmo que sejam inseridos dados fictícios, dizem que existe um “saldo a receber” e
exigem dados pessoais para “saque instantâneo via PIX” — o que não é possível. A informação foi divulgada pelo portal G1. O único site válido para consulta
ao dinheiro esquecido em bancos e para solicitação de resgate do montante é valoresareceber.bcb.gov.br. O resgate dos valores só começa em março, tem que
ser agendado e depende da data de nascimento do cliente do banco.
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Presidente Jair Bolsonaro assina portaria
que estabelece o novo piso salarial dos
professores da educação básica

A Bíblia
é proibida no Brasil

Presidente da República,
Jair Bolsonaro, assinou, (04/
02), portaria que estabelece o
novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica.
O piso da categoria para
2022 será de R$ 3.845,63. Na
cerimônia, no Palácio do Planalto, também foram lançados
dois editais com 168 mil vagas
em cursos de formação para
docentes. Pág. 8
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A BÍBLIA NÃO É PROIBIDA NAS
PRISÕES, MAS É PROIBIDA NAS
ESCOLAS. SE A BÍBLIA FOSSE LIDA
NAS ESCOLAS, MUITOS ESTUDANTES,
QUEM SABE, PODERIAM NÃO IR
PARAR NA PRISÃO.
Poeta Camilo
Martins
Presidente da
AMLH
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Dr. José Hugo, empresário e apresentador do Programa
Ferreira Santos, Dra. Cristiane Brendow, Psicopedagoga
Clínica e Jornalista e Diretor da Rádio Ação Brasil .com

À MAIS DE 8 ANOS
LIDERANDO O RANKING
DE RÁDIO WEB
(Não Imitamos nínguem mas somos copiados

www.radioacaobrasil.com

FEVEREIRO 2022

e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br - Página 2

Editorial
EDITORIAL

CALIXTO DOS REIS

Bolsonaro determina 'auxílio
imediato' a vítimas em Petrópolis

O presidente Jair Bolsonaro determinou "auxílio imediato" às vítimas das
enchentes ocorridas em Petrópolis nesta terça-feira (15). Cumprindo agenda
oficial na Rússia, o presidente telefonou para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e para os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Paulo Guedes (Economia)
e Braga Neto (Defesa). As chuvas na
região serrana do estado causaram a
morte de pelo menos 18 pessoas até a
noite desta terça (15) e provocaram
cerca de 60 deslizamentos, segundo o
Corpo de Bombeiros. Em seis horas,
choveu o total esperado para o mês de
fevereiro. As enxurradas fecharam as
ruas de acesso ao centro da cidade e
causaram corte de energia em algumas
regiões. A correnteza arrastou carros,
invadiu lojas e mercados. Nas redes
sociais, vídeos mostraram o desabamento de uma escola. O ministro Ro-

gério Marinho determinou a ida do secretário nacional de Defesa Civil ao município para acompanhar o resgate. "Estamos em contato com a prefeitura e
faremos todos os esforços para socorrer as vítimas.
Nossa Defesa Civil Nacional está
trabalhando com as defesas civis do
estado e do município", afirmou. O ministro Rogério Marinho determinou a ida
do secretário nacional de Defesa Civil
ao município para acompanhar o resgate. "Estamos em contato com a prefeitura e faremos todos os esforços para
socorrer as vítimas. Nossa Defesa Civil Nacional está trabalhando com as
defesas civis do estado e do município",
afirmou. No verão de 2011, Petrópolis
registrou uma das maiores tragédias
ambientais da história do Brasil, após
fortes temporais. Ao menos 918 pessoas morreram e 30 mil ficaram desabrigadas na época.

Cels: 9.5407-8696 - 9.5127-7600
Telefone: 2309-3526
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:
Ataques cardíacos:
O atendimento e primeiros-socorros nesta situação é fundamental, pois
se inicia uma luta contra o tempo. Nos
primeiros três minutos, é importante que
o paciente seja submetido aos choques
de um desfibrilador automático quando fora do ambiente hospitalar. Isto
acompanhado de compressões torácicas corretamente realizadas. Se houver sensação de opressão no peito, dor
no lado esquerdo ou no meio do peito,
que pode irradiar para o pescoço e para
o braço esquerdo, suor frio e intenso,
desconforto acompanhado de tontura,
desmaio, sudorese, náuseas e falta de
ar, procure um médico imediatamente,
segundo o cardiologista Otávio Gebara, do Instituto de Cardiologia São Paulo. O paciente também precisa manter
a calma e deve tomar uma aspirina, que
ajuda na circulação sanguínea. Em caso
de sensação de perda da consciência,
o ato de tossir ininterruptamente melhora a irrigação do coração, prejudicada no caso do infarto.

Saúde

Djokovic diz estar
disposto a sacrificar
títulos para não tomar
vacina contra Covid

SÍNTESE HISTÓRICA
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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
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Erivelton

Novak Djokovic finalmente decidiu
falar. Um mês após ser deportado da
Austrália por não ter se vacinado contra
a Covid-19, o sérvio afirmou que mantém,
por enquanto, a posição de não se
imunizar. E está disposto a sacrificar
possíveis títulos em prol desta decisão.
“Este é o preço que estou disposto a
pagar. (…) Nunca fui contra a vacinação,
mas sempre apoiei a liberdade de escolha
do que você coloca no seu corpo. Os
princípios de decisão sobre o meu corpo
são mais importantes do que qualquer
título ou qualquer outra coisa. Estou
tentando ficar em sintonia com meu corpo
tanto quanto for possível” disse, em
entrevista exclusiva à rede britânica BBC.
De acordo com o Globo Esporte,
Djokovic confirmou que, quando criança,
foi vacinado para se prevenir de outras
doenças. Disse que sempre foi “grande
estudioso do bem estar, da saúde, da
nutrição” e que mantém a mente aberta
sobre uma futura imunização. “Para mim,
como um atleta profissional de elite, sempre
revi e avaliei cuidadosamente tudo o que
tomo, os suplementos, a comida, a água
ou bebida esportiva, tudo o que entra no
meu corpo como combustível. Baseado
em toda a informação que tive, decidi não
tomar a vacina”. Ao não disputar o
Australian Open, Djokovic abriu caminho
para que Rafael Nadal se tornasse o maior
vencedor de Grand Slams na história, com
21 Majors. Antes o sérvio, o espanhol e o
suíço Roger Federer estavam empatados
com 20 cada. Caso mantenha a postura,
Djokovic pode ter que sacrificar também
os dois próximos Grand Slams do
calendário, Roland Garros e Wimbledon.
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Prêmio Talento Universitário tem
inscrições prorrogadas até dia 21
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) prorrogou para 21 de fevereiro o período
de inscrições para o 2º Prêmio Capes Talento Universitário.
Interessados têm até as 23h59 da próxima segunda-feira
(21) para acessar o site da premiação e participar. A
instituição oferece R$ 5 mil para cada um dos mil estudantes
com maiores notas.
O público-alvo é formado por estudantes que fizeram o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 ou 2020
e ingressaram na educação superior em 2021. Eles devem
estar regularmente matriculados em curso de graduação,
presencial ou a distância, em instituição de educação superior
pública, privada ou militar. Não podem ter débito com a
Capes, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) ou outras agências de fomento. A
avaliação tem 80 questões de múltipla escolha, todas sobre
conhecimentos gerais, e será aplicada em 20 de março. Os
locais do exame serão divulgados a partir do dia 3 do próximo
mês. O 2º Prêmio Capes Talento Universitário receberá
até 44 mil inscrições. A premiação também pretende subsidiar
estudos e pesquisas da instituição para a formulação de
políticas públicas de educação superior. O resultado será
divulgado a partir de abril.
Fonte: Agência Brasil

Gabriela
Paproschi

Graduada em
Pedagogia pela
Universidade Nove de
Julho e pósgraduando 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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A Academia de Letras não é um fim em si mesma
Qual é o objetivo da Academia de Letras? Qual a razão de sua
existência? O que faz a Academia
de Letras? Qual a sua função?
Como bem disse Filgueiras Lima
em sua oração proferida a 15 de
agosto de 1951, na Academia Cearense de Letras, “Não devem ser as
academias igrejinhas de maior âmbito em que o espírito de Coterie
possa manifestar-se mais ampla e
desenvoltamente. O seu objetivo
não é o mutuo turibular do incenso da lisonja: não é o reciprocar permanente de elogios bajulatórios,
nem a permuta oficial de láureas e
títulos honoríficos. Reduzidas a
essa função de instrumento de vaidade pessoal e da fatuidade
humana, transformar-se-iam, por certo, num entrave ao progresso das letras que essencialmente, lhes compete incrementar, ampliar, desenvolver e dirigir. Academia de Letras que não
é foco de cultura, que não acende ideais de elevação mental na
alma de um povo ou de uma nação, que não aprimora e
opulenta os recursos da língua nacional, assegurando-lhe o
resguardo e patrocínio das formas e modos expressionais de
maior beleza e pureza idiomática - é Academia que não tem
consciência de si mesma, do seu papel, da sua função, da sua
autoridade, do seu ministério, da sua força. Se não exerce
influência na difusão das letras e na formação da sensibilidade
estética do povo em geral, deixa de representar um órgão de
vital importância no desenvolvimento histórico e cultural do
país”. Objetividade - “Academias de Letras como grêmios
literários, para o só e monótono declamar de versos e discursos, vazios de conteúdo humano e social, desligados da realidade viva da época e do meio, nada constroem, nada significam, nada deixam: são anacronismos incompatíveis com as
necessidades e problemas culturais do nosso tempo”.
Ser e não apenas estar - A Academia de Letras não é um
fim em si mesma. É o meio pelo qual os acadêmicos afiliados
se utilizam para imortalizar os seus trabalhos escritos. “Imortalidade - é a palavra mágica das academias. O instinto de
conservação busca nesta ilusão de vida literária eterna uma
compensação, que a psicanálise explica e desvenda, para a dissolução orgânica, fatal e irremissível. Mas o conceito de eternidade não se comporta dentro dos quadros estreitos e materiais da terrenalidade. O que é humano e terreno é também
perecível e imperfeito. Ainda que a alma, partícula do divino,
segundo Platão, seja a fonte da beleza literária e das criações
estéticas - nem por isso podemos pensar numa imortalidade
adstrita ao conceito cronométrico, e não metafísico, de tempo...”. A Academia de Letras está para o escritor, como a chuva está para a terra. O escritor planta e a Academia de Letras faz
com que essa planta se consolide, se fortaleça e se multiplique
espalhando esse pensamento e o conhecimento estabelecido
pelo autor em gerações posteriores atingindo assim a imortalidade no proposto pelo escritor. “O ´monumentum aere
perennius´ de Horácio, ainda que não tenha sido destruído
após dois mil anos, e, antes, se nos apresente cada vez mais
venusto e mais sólido, por quanto tempo permanecerá de pe?
Que representam os ´séculos sem número´do venusino genial diante dos séculos sem fim da eternidade?” Nem o tempo apaga os efeitos dos seus feitos. Como a chuva não pode
apagar as conseqüências do que regou caindo na terra. Uma
vez que caiu tudo que é semente, que foi molhada, brota. Boa
ou má, mas brota. Se vai vingar e crescer, ninguém sabe e se
crescendo vai produzir frutos, ninguém pode garantir, mas
vai ser e não apenas estar.
Eleição da prioridade - Somos convidados a eleger
nossas prioridades, antes que seja tarde demais. É necessário,
neste momento, dar importância ao que é do nosso interesse
hoje, não deixando para depois. Manoel Dantas era daqueles
que gostava de contar estórias e juntava os sobrinhos para
contá-las. Muitas delas mentirosas até. Ele trabalhava nas caldeiras colocando lenha para gerar a energia da cidade. Fumava
um cigarro de palha, dos mais fedidos e tomava muita cachaça. A esposa era evangélica e os filhos também. Manoel disse
que um dia também seria. O tempo passou, ele envelheceu,
ficou cego, parcialmente surdo e agora já desgraçado pelas
intempéries da vida e dos anos resolveu que seria o momento
de se tornar “crente” como costumava dizer. Foi batizado
numa igreja evangélica, mas não podia mais fazer nada por
alguém ou mesmo para a igreja, já que nem mesmo condição
tinha de ir à igreja. Trazia consigo o contrário do dito popular:
“Não faça hoje o que você pode deixar para fazer amanhã,
nem que não faça amanhã também!”
“A Autoridade repousa sobre a razão” - Quando
ainda na faculdade eu tinha um professor de arqueologia,
Dr.Júlio Shuwantes, que dando sua aula, vez por outra, parava para corrigir um texto que ele dizia estava errado. Fato
curioso era que o livro em que estudávamos era de autoria
dele mesmo. Mas ele dizia: “Esta parte está errada porque eu

fiz este livro baseado em diversas pesquisas de outros autores e ocorre que este autor aí está equivocado neste aspecto, eu
estive lá neste lugar, nesta escavação arqueológica e vi que não
é assim como ele escreveu...”.
Só podemos falar ou escrever aquilo que nos compete
como autoridade. Eu jamais poderei fazer uma palestra ou
escrever sobre medicina ou direito, não tenho essas formações, não sou autoridade nesses assuntos. Sou teólogo, logo,
procuro ser autoridade na minha área. Nada vale mais do que
o testemunho. Veja, eu estive lá, eu vi! Eu estudei, eu sei. É
fantástico! Como disse Saint Exuperí, autor de O Pequeno
Príncipe: “A autoridade repousa sobre a razão”.
Não tenho tempo - O grande reformador Protestante
Martinho Lutero costumava dizer: “Estou tão ocupado hoje
que resolvi tirar duas horas do meu tempo para ler e meditar
na palavra de Deus e falar com Ele”.A gerência do tempo está
na capacidade de se priorizar os objetivos mais profícuos.
Quando a sabedoria nos fizer enxergar os resultados das
nossas escolhas de hoje, certamente saberemos amanhã que a
nossa decisão foi inteligentemente acertada ontem. Enquanto isso apenas virão as desculpas: Já tinha um compromisso
pré-agendado para essa data, vou ao aniversário da mãe da tia
do primo de minha empregada, vou dar aulas, vou a um
congresso muito importante, lembrei que nesta data vou está
com dor nas costas...Não tenho tempo!
A lição da semente - Eu estava pastoreando no Paraná
e fazia uma conferência pública em Londrina. Ali trabalhamos duro com cursos como deixar de fumar, lições sobre
saúde e economia doméstica, com os seus respectivos palestrantes e posteriormente o curso bíblico. Muitas pessoas vieram assistir a programação e no final de três meses, cinqüenta
e sete pessoas aderiram à igreja através do batismo. Foi construída uma nova igreja naquele bairro onde esses novos conversos iriam se reunir. Passados três meses quinze saíram,
abandonaram a fé. Depois de cinco meses outros dezenove
também se foram. Os motivos eram os mais variados possíveis. Infelizmente após dez meses restaram apenas nove pessoas, quarenta e oito abandonaram o compromisso que haviam abraçado tão fervorosamente. Um ano e meio depois
que eu havia estado lá naquela conferência eu voltei e para a
minha grata surpresa já faziam parte do grupo cento e cinqüenta e três novos conversos. Fruto do pequeno grupo que
ficou. Diminuiu para multiplicar. A boa semente nasce, cresce
e dá bons frutos. Mesmo em face de sua quase morte.
Tempo, tempo, tempo... Impressiona-me ver as Academias de Letras lotadas de octogenários. Parece que estiveram a vida inteira envolvidos e comprometidos com suas
próprias profissões, atrás do vil metal, relegando a segundo
plano a vocação literária e artística para quando aposentassem
e não tivessem mais nada para fazer. E, para não ficar com a
vida ociosa, sentados, esperando a morte chegar na inércia,
foram ocupar uma cadeira na Academia de Letras. Farda e chá
com biscoitos para a barriga, companheiros velhos para jogar
fora às mesmas estórias todo dia e ainda ter quem as suportem o tempo todo, numa recordação vazia e interminável,
num conformismo sem fim. Há de se dar valor ao momento
presente, ao hoje, ao agora. O tempo passa rapidamente e se
vai, para nunca mais voltar. As oportunidades que se nos
apresentam são ímpares em face dos bilhões que não as tem
e que para eles são inatingíveis. São as mais importantes do
mundo, porque são as minhas oportunidades e vão determinar o que eu posso alcançar, aqui e na eternidade.
Há riqueza na diversidade - Importante é lembrar da
imprescindível diversidade de vocações, aptidões e dons apresentados nas Academias de Letras. São médicos, engenheiros, jornalistas, professores, bioquímicos, teólogos, empresários, poetas, pensadores, cronistas, contistas, profissionais
liberais dos mais diversos, entre tantos outros. Sem discriminação, sem ordem de importância, pois todos o são. Somos
tijolos de uma mesma parede. São pessoas capazes de fazer a
maior revolução já pensada na sua área com seus escritos.
Vulcões do saber e hábeis na forma das erupções de seus
conhecimentos e materialização na mente das pessoas. É esta
riqueza de conhecimento e troca de experiência entre os con-

frades que faz crescer o nível de
credibilidade de uma instituição
e lhe traz o título de “Luz do
conhecimento”, “Fonte de sabedoria” e demais elogios cabíveis, dada a sua participação na
esfera do crescimento mental e
intelectual do ser humano, no
âmbito de sua atuação e na geografia geral que possa atingir.
Lealdade ao compromisso
- A maior ferramenta da vida
de um ser humano é a palavra.
Ninguém sobrevive sem ela. Seja
dada em qualquer expressão
possível. Nenhuma instituição,
por mais rica que seja, pode desprezar ou desprestigiar a palavra pronunciada a um compromisso assumido. É mais importante do que contribuições,
em qualquer de suas formas. “A maior necessidade no mundo hoje é de pessoas que não se comprem, nem se vendam,
que no íntimo de sua alma seja tão fiel a Deus, como a bússola é ao pólo”. Sendo fiel a Deus, claro, sem dúvida, será fiel ao
próximo e a si mesmo e conseqüentemente será leal ao compromisso assumido com a instituição que o acolheu. E será
vitorioso e feliz na consecução de suas metas, planos e objetivos propostos, e, na perpetuação de sua criação. Para mim
tem que ser um privilégio e não um fardo o participar e integrar um grupo que deixará na história uma parte de mim, do
meu ideal, mesmo à custa de qualquer sacrifício.
Sofrendo do mesmo mal - Recentemente fui convidado para uma reunião de uma instituição literária. Fiquei constrangido com a mínima participação dos seus integrantes,
pois dos trinta e nove membros, apenas quatro, eu disse,
quatro, estavam presentes. Ouvi de um outro, também presidente de instituição literária: se você está começando a entidade com vinte pessoas, saiba que contará com dez! Comentei
com o digno colega presidente daquela instituição: sofremos
do mesmo mal, só muda a geografia. Parece haver algo na
atmosfera que tem anestesiado o nervo do controle pessoal,
dando rédeas solta à procura do meu interesse pessoal em
detrimento do coletivo. Em países totalitários, sim, mas em
comunidades democráticas é pouco provável, (não podemos
garantir que não ocorra), que alguém seja obrigado a assumir
um compromisso que não queira. Mas, nesse aspecto, uma
vez que aceite participar é imprescindível que se cumpra o que
está estabelecido. Não somente a simples participação, presença, mas a integração no processo de desenvolvimento e
ascensão da instituição em foco. Não pergunte o membro: o
que a Academia de Letras pode fazer por mim, mas o que eu
posso fazer para colaborar no desenvolvimento cultural do
meu povo através da Academia. Quando ainda pastor atuante, talvez, até por força da vocação, eu ficava à porta do templo
contando os membros, quantos vieram, quem não veio e
porque será que não veio(?). Com o tempo pude observar
que esta prática não era saudável. Eu estava equivocado porque buscava a quantidade em vez de prezar pela qualidade.
Não é na multidão que está a ciência da vida melhor. Como se
diz: “É nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes”. Mais do que trabalhos literários precisamos de comprometimento. Achei incrível que mesmo sendo um líder
democrático, aquele que delega funções, tenha que agir como
um líder autocrático, o que decide sozinho. É o momento de
reflexão, como pode numa instituição se convidar os membros para uma reunião e oitenta por cento não virem? Convocam-se os membros da diretoria e nenhum comparece?
Para que então entraram para a agremiação e assinaram no
livro e no estatuto que concordavam com os princípios ali
estabelecidos? A pessoa conquistou e agora é necessário preservar. “Guarda o que tens para que ninguém tome a tua
coroa”.(Bíblia Sagrada). O Brasil tem cento e oitenta milhões
de habitantes e apenas cerca de oito mil fazem parte de uma
Academia de Letras, das pouco mais de duzentas que temos
no país. Portanto é um grupo bem seleto de imortais. Certamente muitos almejam, mas não tem a capacidade dos que
estão dentro delas. Mas, infelizmente, não vestindo a camisa
e dando a devida importância. “Mais do que a simples inteligência, precisamos de afeição e doçura, (para com pessoas e
instituições) sem essas virtudes a vida será de violência e tudo
será perdido – Não sois máquinas, homens é que sois e com
o amor da humanidade em vossas almas!”.
(By Charles Chaplin).

Poeta Camilo Martins
Presidente da AMLH
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A Bíblia é proibida no Brasil
Pelo que vemos todos os dias em todos os meios de
comunicação, o Brasil vive hoje uma das suas maiores
crises institucionais. A corrupção tomou conta dos setores
governamentais e se espalhou como um câncer, deixando
em estado terminal muitas pessoas e instituições que
pensávamos, eram, de uma integridade inquestionável e
irrepreensível. Não bastasse, o país vive um período de
recessão, alto nível de inflação, desemprego, enfim,
ingovernabilidade social e política. Mas, a desgraça que
tem caído sobre nós não é mais que o puro fruto da ambição
de alguns em detrimento da felicidade de muitos, a agonia
da multidão é ver que pode fazer bem pouco para evitar a
destruição total das nossas esperanças no futuro. A
decadência social e moral em que vivemos é antagônica a
história do país do passado onde plantamos frutos de
ordem e progresso, regando com suor e lágrimas, para
hoje colhermos frutos de infidelidade, desobediências às
leis e a aproximação cada vez mais crescente para a fronteira
do liberalismo obscuro e da anarquia legalizada. Por que
os padrões morais estão desvirtuados, invertidos, trocados
por um falso moralismo e uma sensação de que está tudo
bem, aliás, estamos na geração do “está tudo bem”.
Cercados pela alta tecnologia não vemos mais com os
nossos próprios olhos, somos levados a enxergar pelo
olho da máquina e não percebemos o abismo da insanidade
da qual nos aproximamos na velocidade da luz. Vivemos
pouco e sentimos necessidades uns dos outros menos
ainda. Hoje é “ado, ado, ado, cada um no seu quadrado”
ou “Tô nem aí, tô nem aí, não venha me falar dos seus
problemas que eu não tô nem aí!”
Um dia, Jesus entrou numa sinagoga e enquanto falava
às pessoas que ali estavam, entrou uma senhora, doente
por dezoito anos, acometida de uma doença na coluna
texto expresso da Constituição há quem
que a deixava corcunda cada dia mais.
defenda que o ensino religioso seja
Jesus olhou pra ela com olhar de
vedado pela constituição, porque a
compaixão e curou a sua doença que a
constituição veda o proselitismo e seria
levava a sentir muitas dores e que
necessário respeitar o direito
fatalmente logo a levaria à morte.
fundamental de liberdade religiosa dos
Mas a pior corcundez não é a
ateus, por exemplo.
corcundez física, mas é a corcundez
A Lei de Diretrizes e Bases da
espiritual, por que essa sim, nos leva a
A BÍBLIA NÃO É
Educação Nacional (Lei 9 394, de 20 de
olhar para baixo, para as coisas deste
dezembro de 1996, modificada pela Lei
PROIBIDA NAS
mundo, a sua concupiscência e não
9 475, de 22 de julho de 1997) prescreve:
conseguimos olhar para o alto e saber
PRISÕES, MAS É
Art. 33. O ensino religioso, de
que nossa salvação só pode vir de cima,
matrícula facultativa, é parte integrante
de Deus.
PROIBIDA
NAS
da formação básica do cidadão e
Diante destes fatos, quero dizer aqui
constitui disciplina dos horários
da minha indignação por uma negação
ESCOLAS.
normais das escolas públicas de ensino
que imagino jamais deveria existir,
SE A BÍBLIA FOSSE
fundamental, assegurado o respeito à
principalmente no Brasil, por ser um
cultural religiosa do Brasil,
país de maioria cristã.
LIDA NAS ESCOLAS, diversidade
vedadas quaisquer formas de
A proibição da BÍBLIA SAGRADA.
proselitismo.
Segundo a constituição Brasileira, o
MUITOS
1º Os sistemas de ensino
Brasil é um país laico, conforme reza o
ESTUDANTES,
regulamentarão os procedimentos para
art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal
a definição dos conteúdos do ensino
de 1988. O país não é um Estado ateu,
QUEM SABE,
religioso e estabelecerão as normas
que repudia as religiões, e, embora não
para a habilitação e admissão dos
tenha uma religião oficial, não há por
PODERIAM NÃO IR
professores.
parte do Estado um combate à religião.
2º Os sistemas de ensino ouvirão
PARAR NA PRISÃO.
Quando eu estudava ainda o ensino
entidade civil, constituída pelas
fundamental, no meu tempo nem era
diferentes denominações religiosas,
assim chamado, anos 70 e 80, havia três
para a definição dos conteúdos do
matérias de suma importância para a
ensino religioso.
firmação de um país forte e promissor:
Isso de fato nunca aconteceu, já
Organização Social e Política Brasileira
– OSPB, Educação Moral e Cívica – EMC e Religião. Essas que as religiões e os conselhos escolares não conseguem
matérias foram um pilar para a formação dos meus conceitos chegar a um entendimento sobre qual a religião que terá a
nas três áreas. As duas primeiras foram extirpadas do primazia.
Enquanto isso não acontece a principal ferramenta de
currículo escolar sob argumentos inexplicáveis. A matéria
de religião conseguiu colocar numa situação de disputas estudo do cristianismo, a BÍBLIA, vai ficando esquecida
religiosas que é uma verdadeira colcha de retalhos, numa num canto. E infelizmente sendo proibida nas escolas.
Pergunto, será que o maior líder católico, o chefe da
discursão interminável sobre quem pode afinal de contas
ministrar as aulas: Um teólogo católico ou um evangélico, igreja católica mundial, o Papa Francisco, sabe que no Brasil,
enquanto isso, como não é matéria obrigatória, as escolas país mais católico do mundo, a santa bíblia é proibida nas
ficam sem o ensino religioso. Baseado na constituição que escolas?
Sim, porque a Academia Nogueirense de Letras – ANL,
diz que o Brasil é um país laico (ou seja, o país não pertence
a nenhuma religião – Leigo) coisa difícil de se entender e criou o projeto da BÍBLIA MANUSCRITA – a bíblia escrita
se definir, já que todos são obrigados a guardar os feriados à mão. Fez o lançamento do projeto em Novembro/2015 e
religiosos estabelecidos pela igreja católica, em âmbito levou à duas escolas particulares, para ser escrita por seus
Nacional, Estadual e Municipal e a conviver com símbolos alunos. O projeto era para ter a bíblia escrita até o dia 10 de
da mesma em todos os locais públicos, veja o que ficou abril de 2016, data do aniversário da cidade de Artur
Nogueira e que pronta a bíblia escrita à mão seria entregue
estabelecido pela constituição de 1988:
A Constituição Federal brasileira de 1988 é laica, ao de presente de aniversário à cidade.
Ocorre que faltando um mês para a data, ainda faltava
contrário da Constituição de 1934, da Constituição de 1946,
inalterada pela Constituição de 1967/69 – no período da ser escrito todo o Novo Testamento. Então fui,
pessoalmente, a uma escola pública municipal, conversei
Ditadura Militar.
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o com a direção e a diretora me disse que não poderia abraçar
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação o projeto por se tratar de algo religioso, isso era proibido.
Fui então a uma escola pública do Estado de São Paulo,
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
conversei com a diretora e ela me falou quase a mesma
nacionais e regionais.
1º – O ensino religioso, de matrícula facultativa, coisa, que a bíblia é um símbolo religioso e por isso não
constituirá disciplina dos horários normais das escolas poderia colocar isso para os alunos, porque a escola é
laica. Eu não entendi, porque a bíblia é um símbolo religioso
públicas de ensino fundamental.
Observamos que é uma disciplina facultativa, ou seja, do cristianismo, que o Brasil segue e defende em sua quase
ninguém pode ser obrigado a cursá-la. Não obstante o totalidade e com todo o seu sincretismo religioso.

Quando olhei pra parede da sala da diretora, lá estava
um crucifixo, olhei em um canto da sala e lá estava a imagem
de Nossa Senhora Aparecida. Fiquei imaginando, como
assim a escola é laica? E todos esses símbolos religiosos
apenas católicos?
Enfim, ainda aguardo o dia em que apareça um líder no
mínimo justo para que se faça entender que proibir a bíblia
nas escolas é condenar muitas crianças rumo a muitas
desgraças desse mundo, experimentar, usar pra valer e ir
parar na prisão. Esse líder pode fazer um projeto
definitivamente estabelecendo a presença da palavra de
Deus, a BÍBLIA, livre nas escolas.
Dr. Camilo Martins - Presidente da AMLH
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VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES
Presidente Jair Bolsonaro
assina portaria que
estabelece o novo piso
salarial dos professores da
educação básica

Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou, nesta (04/02), portaria que estabelece o novo valor do Piso
Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O piso da categoria
para 2022 será de R$ 3.845,63. Na cerimônia, no Palácio do
Planalto, também foram lançados dois editais com 168 mil
vagas em cursos de formação para docentes.
O reajuste de 33,24% é a maior correção salarial concedida à categoria desde o surgimento da Lei do Piso, em 2008.
Um total de 1.726.099 docentes terão direito ao novo piso,
de acordo com o Ministério da Educação. O Presidente Jair
Bolsonaro relatou que poderia conceder o reajuste mínimo
de 7% e o máximo de 33,24% e, em conversa com o ministro
da Educação, Milton Ribeiro, decidiu pelo maior percentual.
“Discutimos a questão desse reajuste para os professores
da educação básica. Havia, sim, muitos pedidos de chefes
de executivo estaduais e municipais querendo 7%. Conversei com o Milton [Ribeiro]. O dinheiro de quem é? Quem
repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, Governo Federal”, disse. “Sempre fiz uma coisa na minha vida, aprendi
cedo, quando servi em Nioaque, Mato Grosso do Sul, [a me]
colocar do outro lado do balcão e, junto com o Milton, vamos nos colocar do lado de lá do balcão”, destacou o Presidente Jair Bolsonaro. "Decidimos, então, pelos 33%. É uma

maneira que nós temos, um meio de valorizar
um milhão e setecentos mil professores do ensino básico no Brasil, que de forma direta estarão envolvidos com 38 milhões de alunos”,
completou. O piso nacional da categoria é o
valor mínimo que deve ser pago aos professores do magistério público da educação básica,
em início de carreira, para a jornada de no máximo 40 horas semanais. A Lei 11.738 de 2008,
que institui o piso, estabelece que os reajustes
devem ocorrer a cada ano, em janeiro.
Incentivo à formação continuada - Os dois
editais lançados durante a cerimônia são para
cursos de graduação e pós-graduação para
professores da educação básica. O primeiro é
o da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que
tem cursos na modalidade à distância. As 137
instituições públicas de ensino superior integrantes do Sistema UAB devem apresentar suas propostas
para os cursos. São 156 mil vagas, sendo 91 mil para graduação, em cursos de licenciatura, 39 mil para especialização
de professores em exercício e 6.120 para parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Outras 20 mil vagas serão destinadas a
agentes públicos municipais, estaduais e federais para projetos de desenvolvimento da economia local. O segundo
edital é do Programa Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica (Parfor), voltado a professores que não
têm formação específica na área em que atuam em sala de
aula. Em 2022 e 2023 serão ofertadas 12 mil vagas para educadores em exercício na rede pública de ensino, em cursos
de licenciatura nas áreas de conhecimento em que atuam.
Os cursos terão duração máxima de cinco anos. O edital
selecionará as propostas das instituições de ensino superior, públicas e privadas sem fins lucrativos, para a oferta das
vagas. Na busca de reduzir os contrastes regionais, a distribuição das 12 mil vagas ocorrerá da seguinte forma: 4,6 mil
para o Nordeste, 3,2 mil para o Norte, 2 mil para o Sudeste,
1,2 mil para o Sul e 1 mil para o Centro -Oeste. As propostas
aprovadas receberão recursos para bolsas e para custeio.
As instituições com cursos aprovados devem abrir seleção
em agosto deste ano e em março de 2023.

Calixto dos Reis
Os partidos têm até o dia
31 de maio para formalizar no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) federações partidárias que forem criadas já para
a eleição deste ano. O modelo, no qual as legendas
devem marchar juntas por
quatro anos e na disputa de
todos os cargos eletivos,
será uma inovação na eleição deste ano. Na quartafeira (9), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da lei
que criou as federações
(14.208/2021). A ação foi
movida pelo PTB e já tinha
posicionamento do relator,
ministro Luiz Barroso, favorável à nova norma. O ministro Nunes Marques foi o
único a não acompanhar o
relator. A sessão julgou ainda o prazo para a inscrição
de federações nas eleições
deste ano. Votaram a favor
do limite de 31 de maio, proposto por Barroso, os ministros Alexandre de Moraes,
André Mendonça, Edson
Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber. A extensão do prazo até
31 de agosto, definido na lei
14.208/21, foi defendida pelos ministros Cármen Lúcia,
Dias Toffoli, Gilmar Mendes,
e Ricardo Lewandowski.
Nas primeiras horas
terça-feira (15), o Ministério da Justiça da Itália recebeu o pedido de extradição
e prisão da Procuradoria de
Milão em relação a Robinho, condenado em última
instância no dia 19 de janeiro a nove anos de prisão.
Além dele, o amigo do jogador, Ricardo Falco, também
foi sentenciado pelo mesmo
crime de violência sexual
em grupo. O julgamento
aconteceu na Corte de Cassação e Roma, que no quesito jurídico italiano, se parece com o Supremo Tribunal
Federal no Brasil. Na época, Robinho ainda apresentou, junto com seus advogados, um último recurso que,
rapidamente, foi negado
pela corte italiana. A vítima, que não quis colocar
seu nome para ser exposta
no processo, afirmou ter
sido embriagada e abusada
sexualmente por seis homens, incluindo Robinho e
seu amigo. Em sua defesa, o
jogador comentou que a relação foi consensual. Vale
lembrar que, além de nove
anos de reclusão, o atleta
também vai ter de pagar uma
indenização de 60 mil euros,
o equivalente a R$ 372 mil
na cotação atual do real.
A Williams decidiu remover os logos que homenageiam o piloto brasileiro Ayrton Senna de seus carros a
partir desta temporada, rompendo com o passado e embarcando em uma nova era.
O tricampeão da categoria,
celebrado e respeitado
como um dos maiores talentos que o esporte já viu,
morreu enquanto corria pela
equipe inglesa em 1994 no

circuito de Ímola, em sua terceira corrida como piloto da
Williams. Os carros da escuderia já levaram várias
versões da logo do lendário
brasileiro, desde sua marca
registrada, o “S” do Senna,
a edições especiais de adesivos todos os anos, desde
1995. “A decisão é porque
queremos avançar para o
futuro”, disse o diretor da
equipe Jost Capito a jornalistas pouco depois da equipe revelar seu novo macacão para a temporada de
2022. “Temos uma nova era,
um novo carro e também reformamos nosso museu,
onde temos uma área especial para celebrar Ayrton”,
disse Capito. “Tivemos que
olhar para o futuro agora, e
vamos deixar de mostrar o
‘S’ para os pilotos o tempo
todo, para que eles não entrem no carro e sejam lembrados do que aconteceu.”
Capito disse que a Williams, que também contou
com o sobrinho do piloto
brasileiro Bruno Senna por
uma temporada em 2012,
não discutiu a mudança com
a família de Senna. Mas ele
disse que a escuderia quer
trabalhar mais de perto com
o Instituto Ayrton Senna,
uma organização filantrópica estabelecida pela irmã de
Senna, Viviane, em 1994.
Após publicação da reportagem da Revista Piauí,
na última segunda-feira
(14), a equipe do ator Marcius Melhem fez um pronunciamento sobre as novas denúncias de assédio. O
ator foi acusado de beijar e
agarrar uma atriz à força
num flat da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em
nota enviada ao colunista
Léo Dias, do Metrópole, a
equipe alega que a revista
fez uma edição “completamente parcial” e afirma
que o veículo publicou apenas parte do processo movido contra o ator. O comunicado também afirma que a
atriz que fez a denúncia seguiu a amizade com Marcius Melhem mesmo após o
ocorrido, tendo o convidado
para o próprio casamento e
para conhecer sua filha recém-nascida. Afirmando
que a acusação só foi efetuada após a atriz não ter sido
chamada para o programa
Fora de Hora, chefiado pelo
ator na época. A equipe também afirma que em breve o
acusado poderá revelar sua
versão para o público.“Por
respeito à Justiça, Melhem
não pode expor suas provas
nesse momento. Parece que
o segredo só vale para Melhem, mas não será para
sempre. Quando a Justiça
autorizar, a opinião pública
irá conhecer toda a verdade, sem versões parciais e
distorcidas. E muitos irão
se chocar com o que está por
trás das acusações na justiça e dos vazamentos fora
dela.”, escreveu.
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Curiosidade
ADIR VERGILIO ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO
WHATSAPP (11) 9.9958-4775

Todo condutor, ao efetuar a
ultrapassagem, deverá:

Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por
meio de gesto convencional de braço;
Afastar-se do usuário ou usuários aos
quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança: Retomar, após a efetivação da
manobra, a faixa de trânsito de origem,
acionando a luz indicadora de direção
do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados
necessários para não pôr em perigo ou
obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de
passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis
pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos
pela incolumidade dos pedestres. Todo
condutor, ao perceber que outro que o
segue tem o propósito de ultrapassálo, deverá: Se estiver circulando pela
faixa da esquerda, deslocar-se para a
faixa da direita sem acelerar a marcha; Se estiver circulando pelas demais
faixas, manter-se naquela na qual está
circulando sem acelerar a marcha. Os
veículos mais lentos, quando estiverem
dispostos em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir
que os veículos que os ultrapassam possam se intercalar na fila com segurança. O condutor que tenha o propósito
de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade,
dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança
dos pedestres. O condutor não poderá
ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos
trechos com curvas e aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de
nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando
houver sinalização permitindo a ultra-

passagem. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Antes de iniciar
qualquer manobra que implique em um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara
e com a devida antecedência, por meio
da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de
braço. Entende-se por deslocamento
lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. O condutor que for
ingressar numa via, procedente de um
lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que
por ela estejam transitando. Nas vias
providas de acostamento, a conversão
à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados
e, onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, á
direita, para cruzar a pista com segurança. Antes de entrar à direita ou à
esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: Ao sair da
via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista
e executar sua manobra no menor espaço possível;
Ao sair da via pelo lado esquerdo,
aproximar-se o máximo possível de seu
eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista
com circulação nos dois sentidos, ou do
bordo esquerdo, tratando-se de uma
pista de um só sentido. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres, aos ciclistas e aos veículos que
transitam em sentido contrário pela pista da via da qual vai sim, respeitadas
as normas de preferência de passagem. Nas vias urbanas, a operação de
retorno deverá ser feita nos locais para
isso determinados que por meio de sinalização, quer pela existência de locais
apropriados, ou, ainda, em outros locais
que ofereçam condições de segurança
e fluidez, observadas as características
da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.

Gastronomia
Cidade de São Paulo é eleita o 7º
melhor destino gastronômico do mundo

A cidade de São Paulo foi eleita
7º melhor destino gastronômico do
mundo, segundo ranking divulgado
pelo portal TripAdvisor. Anualmente, a plataforma divulga a seleção do
público no prêmio Traveller’s Choice.
Na edição 2022, a Capital aparece à
frente de outras cidades como Nova
Iorque (EUA), Florença (Itália) e
Lisboa (Portugal). A publicação ressalta tanto a gastronomia quanto a
oferta cultural e o comércio da cidade. “A culinária e a arte de São Paulo, a maior cidade da América do Sul,
é tão multinacional quanto sua
diversificada população de mais de
11 milhões de habitantes. Com os restaurantes do bairro Jardins servindo
todos os tipos imagináveis de pratos,
e lanchonetes do mundo inteiro, não
seria estranho você ir a São Paulo só
para comer. Mas você perderia museus de nível internacional, excursões
pelos diferentes e animados bairros,
além de ótimas compras”, avalia.

São Paulo atrai mais de 15 milhões
de visitantes, em média, por ano, sendo aproximadamente 20% estrangeiros. Segundo dados do Observatório
do Turismo e Eventos da Prefeitura
de São Paulo, mais de 70% deste público frequenta bares e restaurantes.
“A cidade de São Paulo tem uma
oferta gastronômica ampla, capaz de
atender aos paladares mais exigentes.
Todos os anos, a gastronomia
paulistana é destacada em premiações
ao redor do mundo, dos mais diferentes tipos, elegendo opções que vão de
restaurantes de luxo à comida de rua”,
afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo,
Aline Cardoso.
Segundo dados do Observatório da
Gastronomia, a cidade de São Paulo
possui 23 mil estabelecimentos comerciais, dos quais cerca de 9 mil são restaurantes e similares. Ao todo, mais
de 50 tipos de cozinha estão contemplados.
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Calixto Reis

Piauiense conquista todos os jurados
no The Voice da Rede Globo
Jurandir Vieira, natural de Teresina, se apresentou na edição
do programa exibida domingo (13) e encantou
O programa ainda está na fase das audições às cegas e quando
Jurandir soltou a voz, despertou de cara o interesse de Carlinhos
Brown que logo virou a cadeira, sendo seguido por Ludmila, Fafá
de Belém e por último, por Tony Garrido. Natural de Teresina, o
cantor tem uma longa trajetória com a música, tendo começado
ainda criança, quando se apresentava em ônibus. Jurandir chegou
a se apresentar em São Paulo, onde morou por 25 anos, ao lado de
artistas consagrados como Calby Peixoto, Vando e Altemar Dutra.
Depois de conquistar os 4 jurados, o piauiense escolheu o time de
Carlinhos Brown. "Ensaiando em casa, minha filha estava representado o Carlinhos Brown, e eu escolhi ela. Então, aqui, escolho
Carlinhos Brown", disse Jurandir. No programa, o cantor disputará com outros concorrentes para chegar a grande final e disputar o
prêmio de R$ 250.000,00 e um contrato assinado com a gravadora
Universal Music. Quem vai acompanhar e ficar na torcida?

ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR

Renda extra: aumente seu lucro vendendo perfumes
: 11 3951-9477

9.7297-3530 - 9.5407-8696
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Crônica
Walmir Bardo

Um banquinho & Violão

Esportes
Cassius Clay

Torcida expulsa homem com tatuagens
nazistas dentro do Campeonato Gaúcho
Um torcedor do Brasil de Pelotas foi expulso do
estádio Bento Freitas, em Pelotas, no domingo (13),
após mostrar duas tatuagens que remetem ao nazismo. A situação, que aconteceu no jogo contra o Novo
Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, causou indignação em outros torcedores, que o expulsaram do
local. Em um vídeo que circula nas redes sociais é
possível ver o homem sem camisa e identificar as
tatuagens: uma Cruz de Ferro, no braço esquerdo, e
os dizeres Mein Kampf (Minha Luta), título da biografia de Adolf Hitler, nas costas do indivíduo. A
assessoria de imprensa do Brasil de Pelotas informou que o homem foi retirado das arquibancadas
pelos próprios torcedores do Xavante, que se revoltaram com as tatuagens. Ele foi confrontado por pessoas no entorno, o que causou uma grande confusão.
“Graças a gerações de xavantes que ao longo de 110
anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem na própria
história um instrumento contra qualquer discurso ou
ato de discriminação. O amor aos muitos que somos
é parte da beleza do clube. É por essa consciência
histórica que aqueles que se sentem representados

A década de 1970 e meados de 80 foi muito
fortemente marcada pela MPB. A programação
musical dos bares noturnos era a música brasileira no
melhor estilo "Um banquinho & Violão".
O samba era algo diferente do que se vê hoje no
formato de roda...Eram conjuntos uniformizados e
todos tocavam por horas em pé no palco, claro que
influenciados pelos "Originais do Samba". Além deste
formato existiam cantores intérpretes que se
apresentavam pela madrugada adentro.
E os bares de MPB possuíam um incrível charme
e romantismo. O grande prazer era sair com uma
garota ou turma de amigos e ficar tomando chopp
num barzinho e por horas ouvindo Chico, Caetano,
Gil, Gal, Bethânia, Toquinho e Vinicius, Raulzito Seixas,
Gonzaguinha, Luiz Gonzaga, Zé Geraldo, Zé Ramalho,
Elba, Elis Regina, Djavan, Oswaldo Montenegro, Ivan
Lins, Miltons e seus dons geniais com o Clube da
Esquina de Lô Borges, Flávio Venturini, Beto Guedes
e tantos outros. Confesso que todos participam até
hoje na minha playlist do Spotify. Este era o repertório
de uma juventude antenada com a política, a cultura,
as artes, o cinema e o teatro...eram momentos de
transição para a democracia. Naqueles tempos de
barzinho tornei-me incondicional seguidor de 2
cantores e violonistas que faço questão de aqui
destacar pela importância que tiveram em minha
juventude: Um deles era o Zé Indio (cabelos longos)
falecido há 4 anos e cantava incríveis clássicos da
música brasileira. O outro cantor que eu era fã
absoluto...Vidal França . Consagrado intérprete,
compositor e maestro, com um rico repertório pé de
serra e das coisas do sertão. Agora pouco, pela sua
página artística, tive a triste noticia do seu falecimento.
São referencias que estou perdendo e que com suas
vozes marcaram momentos inesquecíveis de minha
vida...um beijo roubado, uma paixão escondida, uma
mesa à dois...um banquinho, um violão...um toque
macio nas mãos...uma rosa oferecida...a
penumbra...finalizada à luz do abajur de um quarto...!!
Velhos tempos & belos dias.

Foto: Volmer Perez / Grêmio Esportivo Brasil

pelos discursos de ódio, infelizmente cada vez mais
comuns, são e sempre serão repelidos da Baixada.
Quem diz isso não é só o clube, como instituição. É a
nossa torcida, que sabe reconhecer ao longe quem
não tem dignidade para se dizer Xavante”, diz o comunicado.

Ida de Ednaldo Rodrigues à final do Mundial
cria constrangimento para a CBF; entenda

Contrariando diversos presidentes de federações,
o presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, investiu alto e viajou até Abu Dhabi para acompanhar a participação do Palmeiras no Mundial de
Clubes. Segundo um levantamento feito pelo site Tri-

buna do Apito, a comitiva viajou para os Emirados
Árabes de primeira classe em voos de carreira.
Ao lado de diversos vice-presidentes que o acompanham na viagem, o dirigente baiano se encontrou
com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que educadamente atendeu ao presidente em exercício da
CBF sem muita pompa, tendo em vista que o pedido
para o encontro partiu do Brasil, segundo interlocutores, “apenas para sair na foto”.
Enquanto isso, Rodrigues segue na cadeira utilizando o estatuto para se manter presidente, mesmo
contra a vontade de uma quantidade considerável de
clubes, federações e até de seus vices. Tudo isso se
assemelha ao que se viu na gestão Antônio Nunes
que, ao que tudo indica, virou um modelo para a CBF
que insiste no erro de ter um vice meramente ilustrativo presidindo a casa do futebol.

Goleiro Fábio cobra R$ 20 milhões do Cruzeiro na Justiça
O goleiro Fábio, que deixou o Cruzeiro após 17 anos e hoje defende o
Fluminense, cobra na Justiça dívidas do clube, e notificou o ex-jogador Ronaldo,
dono da SAF da Raposa, extrajudicialmente, requerendo R$ 20 milhões. A
informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo e confirmada
pelo L!. O valor se refere a salários e luvas atrasados. Assim, a relação
longa do jogador com o Cruzeiro terá a Justiça como arena de debate. Fábio
alegou que quando Ronaldo quitou uma dívida com a Fifa no mesmo valor,
referente ao transfer ban, “cometeu fraude à execução e prejuízo a credores,
que deveriam receber antes da entidade”. Ronaldo e Cruzeiro ainda não se
manifestaram sobre o assunto. A relação entre Fábio e Ronaldo “azedou”
em janeiro, quando houve uma tentativa de negociação para que o goleiro
ficasse mais tempo no clube e completasse 1000 jogos com a camisa celeste.
Fábio, com 976 jogos pelo Cruzeiro, queria um contrato até o fim do ano, mas
Ronaldo e seu staff ofereceram um acordo até o fim do Campeonato Mineiro
e uma grande redução salarial para que o arqueiro seguisse na Toca da
Raposa. Sem acordo, o jogador deixou o time azul rumo ao Tricolor Carioca.
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Roteiro

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

REBECA CAMARGO
Em alta na Comunicação !

Nascida em Santo André, Rebeca Camargo tem apenas 21
anos, mas começou sua carreira na TV e como radialista ainda
cedo, aos 16 anos. Iniciando como assistente de palco no programa Web e logo depois se tornou apresentadora de um programa
na TV Cinec com durabilidade de 1 ano ao lado da sua colega de
trabalho. Depois deu início sozinha o programa Explosão Popular
o qual hoje é transmitido na Tv Guarulhos e Rede NGT. Foi radialista durante 3 meses na rádio Oxente e realizou por um ano
trabalho na Rádio Web Brasil. Foi também participante do Bloco
do Brás Pereira Banda Show. E também fez participação dos
eventos da SPORT MODELS DE RENATO CURY. Há cerca
de 5 anos comanda o programa Explosão Popular, idealizado pela
mesma, o projeto exibe diversos estilos musicais regionais e é
veiculado na Tv. Com agenda dividida entre ‘shows’ e música a
jovem ainda faz entrevistas e quadros externos.“A audiência na
televisão é modesta, porém, na ‘internet’ o canal do YouTube ostenta mais de 1 milhão de visualizações. Atualmente a morena
cursa jornalismo e pretende voar mais alto.

Visite nosso site:
www.radioacaobrasil.com
Celular: oi - 9.5407-8696 - 9.5127-7600 - tim Telefone: 2309-3526 www.facebook.com/sebastiaocalixtodos.reis E-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br
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UMBANDISTAS E AFINS
(convocação para fazerem parte deste movimento que ora se inicia)
Antes de tudo devemos informar que apesar de não sermos seguidores temos um carinho
especial pela Umbanda bem praticada, pois começamos nela, aliás, em seu inicio não se adotava
tais práticas, coisa que foi introduzida pela sua
mistura com o Candomblé. Além do mais, não
vemos diferenças já que defendemos a ideia de
que os Espíritos se manifestam onde querem e
evidentemente, respeitando o local onde atuarão. Assim, caso se manifeste na Umbanda agirão de acordo com o ambiente, pois para eles, o
importante é praticar a caridade e não há caridade maior do que auxiliar o médium a evoluir.
Melhor ainda, não só o médium, mas a todos
aqueles que os procuram para uma orientação ou
simplesmente em busca de uma palavra amiga.
O que nos aflige é percebermos um aumento desmedido de despachos em encruzilhadas, jardins
e cemitérios emporcalhando locais onde transeuntes sentem asco diante de tais procedimentos,
além do cheiro de podridão emanados de tais
“obrigações”. Acreditamos que isto denigre o
nome desta doutrina sagrada onde o bem comum
é bandeira hasteada em seus ensinamentos. Onde
está a caridade se você afeta negativamente pessoas que não pertencem à essa religião abençoada? O Candomblé, quando “arria” suas obrigações ou oferendas, o faz dentro da Roça, ou seja,
no interior do “terreiro” ou “barracão” próprio
para isso. É expressamente proibido, pela tradição, levar para fora tais despachos para que não
se perca seu “axé” (força). Em seu inicio, aqui no
Brasil, realmente os animais sacrificados eram
colocados em pontos estratégicos, mas para matar a fome dos escravos e fugitivos, já que eram
paupérrimos. Além do mais, sabe-se neste meio
que as partes utilizadas para o Orixá são a cabeça, os pés, as asas, o rabo, os miúdos (não as

tripas) e o sangue, sobrando desta maneira o
“bicho” inteiro que poderia ser comido por qualquer pessoa. Aliás, até hoje, nas Roças, os adeptos participam das “festas” onde a comilança é
farta sendo separado apenas o que interessa ao
“santo”.
Não estamos aqui para criticar os
adeptos destes “trabalhos”, mas, temos a certeza de que o “guia” homenageado ou agradado, se
consultado, permitirá que se faça a entrega de
outra maneira, pois, para ele, o mais importante
é receber a oferenda. O que desejamos é o respeito por esta doutrina onde seu tripé de Fé,
Esperança e Caridade possa reluzir não só na
Aruanda, mas aqui também no meio dos não
adeptos.
Somos dotados de plena capacidade
de raciocinar e de sentir. Perdemo-nos em apegos pueris e construímos dessa maneira relacionamentos prisões, que se fecham, através de obsessões que nos tiram a individualidade, nos tornando modelos daquilo que os outros desejam
que nós sejamos. Cegos e tolos não nos damos o
tempo necessário para aprender que o Amor e o
respeito pelo próximo, encarnado ou não, devem libertar-nos das amarras deste mundo. Por
isso Irmãos e irmãs queridos e amados por nossa Alma, repensem estas atitudes que mostram
uma Umbanda retrógrada e chocante aos olhos
de terceiros.
Que ela, a Umbanda, possa atingir os não
adeptos de forma salutar para que, tanto ontem
como hoje ou amanhã, seja ela bendita por todas
as bocas e corações que a conhecerem ou conhecerão um dia. Você não acha que está na hora
desta mudança de postura? Pelo respeito que
temos por este movimento divino, nós achamos
que sim e perguntamos: Podemos contar contigo na divulgação desta convocação? No sim ou
no não agradecemos desejando

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 / 112841.9061 e Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos pensamentos:
www.bancanovaluz.blogspot.com.br / Leia notícias jornalísticas:
www.saopaulodefato.com.br e Lembre-se:
EM CADADIASEMPRE HÁ UMANOVALUZ!
Venha conhecer nossa feirinha permanente de livros ao preço único de R$ 9,90 cada!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril
Amor: Você estará toda simpática e será notada em qualquer lugar. Por isso, vai ser fácil, fácil
conquistar o crush. A partir do dia 15, tenha cuidado: se for muito exigente pode acabar com suas
chances de ficar com o boy/a girl. Nas últimas semanas, o ciúme pode aparecer, só não exagere.
Amigos e família: Lealdade com os amigos e astral tranquilo em casa! Escola: Boas oportunidades
devem surgir no colégio. Aproveite!

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio
Amor: Eita! A paquera pode ter alguns imprevistos e talvez o crush não seja exatamente como
você imagina. Porém, a partir do dia 6 de março, você vai ser puro carisma e tem grandes chances de
mandar bem na paquera. Se namora, pode faltar confiança e sobrar ciúme, tenha cuidado! Amigos
e família: Você será a maior conselheira em casa e com os amigos. Prepare-se!

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
Amor: Você estará mais paqueradora do que nunca e pode ser que alguém da turma chame sua
atenção. Só não deixe a timidez atrapalhar. No namoro, as diferenças podem ficar mais evidentes e
algumas brigas podem surgir. Tenha mais paciência com o outro para superarem tudo o que rolar.
Amigos e família: O mês será ótimo para você resolver todos os problemas em casa. Amizades
antigas podem se reaproximar.

Câncer - 22 de junho a 22 de julho
Amor: Você fará muito sucesso na paquera este mês! Nos primeiros quinze dias pode rolar
uma química irresistível com alguém bem disputado. Se namora, vale ficar de olho para não deixar
as diferenças atrapalharem seu romance. Em compensação, surpresas incríveis vão marcar a
paixão. Amigos e família: Amizades e família protegias. Dias de muito companheirismo e

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto
Amor: Seu jeito extrovertido deve atrair muitos crushes este mês. Seu poder de atração será tão
forte que você pode ficar com o coração dividido entre duas pessoas. Na segunda quinzena, tente
não dar margem para desconfianças para não prejudicar a paquera. Amigos e família: Em casa, os
problemas podem tomar conta. Com a turma, você estará mais popular.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro
Amor: Um crush do jeitinho que você sempre sonhou pode cruzar o seu caminho e te fazer
muito feliz. A atração física vai falar bem alto na hora da paquera! Se namora, o período será ótimo,
mas tome cuidado com quem quer dar opinião na sua vida. Nem tudo deve ser levado a sério.
Amigos e família: As amizades vão receber boas vibrações, mas em casa, tenha cuidado.

Libra - 23 de Setembro a 22 de Outubro
Amor: Seu lance recente pode receber estímulos nas primeiras semanas. Se está sozinha, a
paquera vai ficar movimentada a partir do dia 15. Se você namora, há risco de ter briguinhas com
quem ama por motivos bobos. Porém, na segunda parte do mês as coisas devem melhorar.
Amigos e família: Conversas estressantes podem gerar brigas em casa. Nas amizades pode
rolar ciúme.

Escorpião - 23 de Outubro a 21 de Novembro

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

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Amor: Seu brilho estará poderoso e você pode encantar o crush com poucos encontros. Lance
com um amigo pode virar algo mais sério. Mas tome cuidado com quem você vai se envolver, pode
acabar se iludindo. Se namora, tudo estará tranquilo e cheio de amor, mas entre os dias 6 e 21 as
coisas podem ficar tensas. Amigos e família: Amizades cheias de alegria. Em casa, dê mais
atenção.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Amor: As primeiras semanas do mês podem trazer lembranças de pessoas que já namorou.
Alguém que conheceu recentemente pode chamar sua atenção. Se namora, período cheio de alegrias.
Tome cuidado com palpites alheios sobre sua relação, eles podem trazer energias ruins. Amigos e
família: Você estará toda prestativa em casa. Amizades estão protegidas.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Amor: Seus encontros prometem muitas emoções! Conversas descontraidas podem revelar
muitas afinidades entre você e o crush. Mas tente não pressionar muito seu alvo. Se já namora, fique
ligada em suas atitudes e reações. O ciúme também pode acabar atrapalhando. Amigos e família:
Você estará mais preocupada com as coisas de casa. Com os amigos, muita sintonia.

Peixe 19 de Fevereiro a 20 de Março
Amor: Se está de olho em alguém, chegou a hora de você chegar junto. Os astros vão mostrar
sua habilidade de se expressar e vão deixá-la em evidencia. Mas tome cuidado com o ciúme, sem
essa de pegar no pé de paquera. Se namora, vai curtir um período de muita sintonia. Amigos e
família: Aproveite os conselhos da sua família. Uma amizade pode ficar estremecida.
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Especial

CALIXTO DOS REIS

A IDENTIDADE DE UM POVO É A
ARTE QUE ELE PRODUZ”.
Estou fazendo a minha parte.

São 11 publicações como co-autor, mais o meu primeiro livro solo, dando o
total de 12 livros publicados. Tenho publicações nos jornais “São Paulo em
Notícias” e “São Paulo de Fato”, de São Paulo (SP), “O Mar Motta”, de Brasília
(DF), “O Piaguí”, de Parnaíba (PI), nas revistas “Ação Brasil”, de São Paulo
(SP), “O Piaguí”, de Parnaíba (PI), na “Fonte”, de Floriano (PI) e no site “Recanto
das Letras”, onde possuo 806 textos publicados, com 42.890 visitas, milhares de
comentários e 32 áudios, com 1.542 visitas. Na área musical, ganhei o primeiro
lugar no “Mostra Sesc Piauí de Música” e no “Concurso de Músicas de Carnaval”,

em Floriano (PI). Tenho músicas gravadas por Pierre Logan e Calixto dos Reis,
em São Paulo (SP), duas músicas em parceria com Chico Mário, no seu CD
“Parnapangéia” e com Maria de Fátima, de Teresina (PI). Participei do primeiro
“Mostra Sesc Tremembé”, de músicas autorais.
Também fui homenageado no documentário “A Produção Cultural de José
Paraguassú”, produzido pela professora, jurista e escritora, Ana Paula Oliveira,
de Natal (RN), no seu canal do YouTube, “Engenho de Letras Devagar e Sempre”.
Continuo lutando pela divulgação da nossa cultura e de nossos talentos.

POESIA EM FOCO
Quem é você?
Chegasse alguém pra me
virar do avesso

Enfermeira, especialista
em Saúde Pública e do
Trabalhador
Poetisa e Compositora.

Dina Paraguassú
Quem é você, que chegou de
mansinho?
Tomando conta da minha vida,
causando confusão
Onde estava?
Por que chegou só agora?
Que está ocupado o meu coração
Na minha vida estava tudo certo
Não suspeitava
que um dia, em fim

E os meus sentimentos
roubasse de mim
Quando acordo com alguém
que me ama
Sem ao menos suspeitar
Que meus pensamentos
fugiram da cama
Atrás de alguém que não
posso amar
Quem é você, que me virou
do avesso?
Que o meu sangue faz
fervilhar?
Faz o meu coração bater
acelerado
Está preso na minha cabeça,
no meu corpo enfeitiçado
Quem é você? Alguém do
meu passado?
De outras vidas? Que eu já
havia amado?
Quem é você, que chegou no
meu presente?
Que amo loucamente
Mas não posso ficar do seu
lado

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

(11) 3801-4115 | (11) 3675-0929
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José Paraguassú

Escritor, músico, compositor e poeta. Membro da ALBEARTES – Academia de
Letras e Belas Artes de Floriano e Vale do Parnaíba. Repórter correspondente do
Jornal São Paulo em Noticias e Revista Ação Brasil
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Coletânea
ColetâneaCalixto
Calixtodos
dosReis
Reiscom
comas
as
melhores
melhoresmúsicas
músicaspopulares
populares

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

(11) 95407-8696 - Falar com Calixtos dos Reis

Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó -São Paulo
iconix_digital@hotmail.com | Tel: (11)3976-9677
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FEVEREIRO 2022

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

FEVEREIRO 2022
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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

FEVEREIRO 2022

e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br - Página 25

FEVEREIRO 2022

e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br - Página 26

Programas Pegadas de Jesus
com Fernando Henrique

Cantora e Missionária Grabriela Rodrigues, Jornalista Calixto dos
Reis e o Apresentador Fernando Henrique

Todos os sábados das 11h as 12h
WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO (PRÓX. A PADARIA LAREIRA)

: 11 3951-9477

9.7297-3530 - 9.5407-8696

