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Participação de debates no 1º turno ‘depende das
circunstâncias’, dizBolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a dizer que
comparecerá nos debates no primeiro turno dependendo das circunstâncias. “Não
quero bater o martelo agora para dizer depois que eu recuei”, afirmou. “Debater
com Lula [ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva] eu debato hoje, sem problema
algum. O que acontece hoje, num clima desses, é que os outros candidatos vão
para lá bater em mim, todos estão contra mim. Então eu vou levar pancada o
tempo todo e não vou poder me defender, ou acusar, ou fazer ponderações”,
afirmou Bolsonaro, durante entrevista à Rádio CBN-Recife. No segundo turno,
se houver debate, Bolsonaro disse que comparecerá “obviamente”. Durante a
entrevista, o presidente voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal
Edson Fachin (TSE). “Qual foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi o
relator do caso Lula que botou ele para fora? É o Fachin. Onde está Fachin agora?
É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, é um lulista.
Ele deve favores ao Lula”, afirmou. Página 12
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Senado aprova texto-base de projeto que
pretende reduzir ICMS sobre combustíveis

O Senado aprovou segunda-feira (13) o texto-base do projeto que limita as
alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O texto foi aprovado por 65 votos a 12. A aprovação aconteceu
com modificações propostas pelo relator Fernando Bezerra (MDB-PE), ex-líder
do governo no Senado, e por senadores. Após a conclusão da análise dos destaques, a proposta voltará para a Câmara dos Deputados.
Projeto - A proposta tem origem na Câmara, onde foi aprovada no mês
passado com o objetivo de reduzir os preços, principalmente, dos combustíveis e
da conta de luz em ano eleitoral. Em linhas gerais, o projeto estabelece que os
combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo passarão a ser considerados bens e serviços essenciais. Essa definição proíbe os
estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral do ICMS, que varia entre
17% e 18%, sobre esses itens. Atualmente, esses bens e serviços são classificados como supérfluos – e o ICMS incidente em alguns estados supera os 30%. O
que os gestores dizem - Governadores e secretários estaduais de Fazenda afirmam que a redução nos percentuais resultará em uma perda de arrecadação de
até R$ 83 bilhões, com potencial de comprometer políticas e serviços públicos
em áreas como saúde e de educação. Na Bahia, por exemplo, o Secretária da
Fazenda do Estado, Manoel Vitório, disse que “só a educação deixará de receber R$ 1,03 bilhão anuais, enquanto a saúde perderá R$ 495 milhões”
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Políticos em discussão!
SUPER BUFFET DE ALMOÇO

Os políticos de antigamente trabalhavam em favor da comunidade. Hoje,
trabalham em benefício próprio. Eleitos, se ‘arrumam’; férias, bons ordenados, quanto as leis em benefício do povão que lhes deu boa vida, nada! Apenas
aumento de impostos, buracos nas ruas, nada de atender as solicitações dos
eleitores. Para variar, discutem com colegas de partidos opostos, a mídia informa, os eleitores acreditam que realmente trabalham! Trabalham sim! Mas
em benefício próprio! Na próxima eleição, mande-os ‘praquele lugar!’

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

Aline Teixeira

SÍNTESE HISTÓRICA

EQUIDADE DE GÊNERO COMO RESPOSTA
PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA

Quem me acompanha nas redes
sociais e aqui nos artigos, sabe a minha
preocupação com a defesa do ser humano, em especial da mulher, o que me
leva a defender a chamada equidade
de gênero, um termo que significa a
‘’promoção de um tratamento justo
entre homens e mulheres, de acordo
com as suas necessidades. A questão
da equidade começa já no ambiente
familiar, em como os papéis são divididos no lar, e transborda para outras áreas da sociedade’’.
E quando atrelamos isso à palavra
‘gênero’, significa que independente de
ser homem ou mulher, todas as pessoas merecem desfrutar dos mesmos direitos. Mas, na prática, sabemos que
não funciona bem assim. Olhando para
o passado, as mulheres, até uns anos
atrás não podiam nem sequer exercer
o direito ao voto, o que dirá ocupar cargos de destaque, como no poder público e privado. Foi com muita luta, sacrifício e insistência que as mulheres foram aos poucos conquistando o seu lugar na sociedade. Por isso é importante discutirmos esse tema e buscar informação e entendimento para que as
distorções sobre a ideia de igualdade,
bem como as injustiças cometidas ao
longo dos anos, sejam reparadas e a

sociedade seja um meio mais justo e
iqualitário. É fácil entendermos como
esse processo vem perdurando até hoje
se compararmos os ganhos salariais
entre homens e mulheres. Em média, a
mulher recebe 22% menos que os homens, mesmo ocupando iguais funções.
A questão da maternidade é outro ponto discriminatório nos postos de trabalho e aparece no topo das pesquisas,
segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). E outro dado
muito relevante é sobre a participação
política feminina. Para se ter uma ideia,
os números apontam que o Brasil ocupa a 134ª posição entre 193 países no
ranking de representação feminina no
Parlamento (conforme o Mapa Mulheres na Política 2019, relatório da ONU),
o que nos leva a crer que vivemos numa
sociedade ainda patriarcal e machista,
a despeito dos avanços conquistados.
A igualdade entre homens e mulheres
é essencial para que se estabeleça um
equilíbrio de forças, cada um respeitando o outro, e se exerça a tolerância e o
respeito mútuos. A ideia aqui não é instigar as mulheres a assumir um discurso de ódio contras os homens. De forma alguma, pois no final das contas,
todos perdem. Uma sociedade mais justa, inclusiva em todos os termos da pa-

lavra, é dar oportunidades iguais a todos, seja de bens e serviços, como para
a construção de um futuro próximo feliz, mais pacífico, e que nos permita
alcançar uma vida melhor. Esse era o
recado que queria deixar aqui para juntos refletirmos. Como sempre, essa
coluna é um espaço aberto para comentários, opiniões e sugestões. Esperamos você nas nossas redes sociais aqui
publicadas e que podem ser acessadas
também por esse QR-Code.
Lembre-se que juntos, podemos ser
os agentes das mudanças que queremos ver no mundo. Contem comigo!
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Programa Calixto Dos Reis
TODOS SÁBADOS DAS 12H ÁS 14H

Convidado o palestrante o venerável Mestre maçom
Guilherme Esteves, tema estoicismo e comportamento nas
ações humanas. O estoicismo foi criado no século lll.
antes de Cristo por Zenão de citio na Grécia antiga!
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Bolsonaro prevê redução de
‘R$ 2’ no preço da gasolina
Com a proposta do governo federal de limitar em 17% a alíquota do
Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de
combustíveis, do setor elétrico e de telecomunicações, cobrados pelos
governos estaduais, a previsão é reduzir o valor do litro da gasolina em R$ 2
e o do diesel, em R$ 1. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13) pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL).
“A previsão é cair por volta de R$ 2 o litro da gasolina e cair por volta de
R$ 1 o preço do diesel”, afirmou o mandatário em entrevista à CBN Recife.
Estimativa semelhante havia sido apresentada pelo senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE), relator de duas propostas sobre o tema no
Senado. Segundo o parlamentar, os textos prometem reduzir em R$ 1,65 o
preço do litro da gasolina e R$ 0,76 o do diesel.
O chefe do Executivo federal estuda estratégias para reduzir os preços,
tendo em vista a proximidade do processo eleitoral.
O pacote de medidas, apresentado pelo chefe do Palácio do Planalto na
semana passada, inclui uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para
permitir repasse de até R$ 29,6 bilhões da União, a fim de subsidiar a redução
de impostos estaduais até o fim do ano.
Há ainda o projeto de lei complementar (PLC) nº 18, que fixa um limite
máximo para as alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia, telecomunicações e
transportes. A proposta já foi aprovada pela Câmara e deverá ser votada no
Senado nesta semana.

Nos EUA, Bolsonaro chama Barroso
de “mau caráter” e “mentiroso”
O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou sabado, 11, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso de “mentiroso” e “sem caráter” ao
comentar declarações do magistrado em relação a afirmações sobre fraudes nas urnas. “Eu não estou atacando a Justiça Eleitoral, eu estou atacando o
Barroso, que não tem caráter”, afirmou o presidente em frente a uma churrascaria em Orlando, na Flórida (Estados Unidos). Na ocasião, Bolsonaro também
criticou o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos das fake news, onde também é investigado, questionando “o que ele tem na cabeça” e
“o que está ganhando com isso”. “Quais são seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Ele tem um problema”, disparou.
Ele ainda falou sobre condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ). Segundo Bolsonaro, Moraes continua perseguindo o parlamentar
apesar do perdão presidencial. “Agora, bloqueando o celular da esposa dele, que é a advogada que o defende”, disse. O presidente ainda criticou a atitude do
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, em convidar observadores internacionais para as eleições de 2022. “O que esses
observadores vão fazer lá? Observar? Olha, a não ser que ele tenha um olhar de super-homem que possa observar programas, microchips. Qual a qualificação
desses observadores?”, perguntou.
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Gabriela Paproschi

Graduada em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho e
pós-graduando em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com uma carreira
atuante há 7 anos na área da educação, em escolas privadas de
educação básica, como professora de Educação Infantil.
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Vem aí: 24º Congresso
Internacional de Educação da LBV
A pandemia da Covid-19
trouxe significativos reflexos para a Educação e não
só no Brasil. De acordo com
dados da Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(Unesco), 90% da população mundial estudantil foi
afetada com o distanciamento do ambiente escolar,
impactando mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188
países. Logo, não é à toa
que o Google revelou que o
termo “saúde mental” teve
um aumento de 98% em relação aos anos anteriores
entre as buscas na plataforma. Por acreditar no poder
transformador da Educação, a Legião da Boa Vontade (LBV) realiza anualmente o seu Congresso Internacional de Educação que
nessa 24ª edição abordará
o tema:
“Desafios da aprendizagem e a saúde emocional —
reflexos da pandemia: uma
visão além do intelecto”. O
evento, que ocorrerá de for-

ma virtual pelo YouTube
nos dias 27 e 28 de junho,
às 19h30, já está com inscrições abertas. O congresso
trará palestras de especialistas em Educação e apresentará ações práticas implementadas pela LBV em sua
rede de ensino, assim como
os fatores que resultaram em
evasão escolar zero nesses
dois anos de distanciamento social. O propósito é contribuir para a formação continuada de docentes, discentes, pesquisadores e
profissionais de áreas ligadas à Educação e demais interessados. O diferencial
do congresso da LBV é o
conceito educacional inovador da Entidade, que traz um
olhar individualizado para o
desenvolvimento das habilidades socioemocionais
dos estudantes, aliando a
qualidade pedagógica à Espiritualidade Ecumênica,
bandeira de vanguarda da
Instituição, proposta pelo
educador Paiva Netto. Serão abordados “os impactos

emocionais na aprendizagem”, “os desafios de recuperar conteúdos pedagógicos perdidos” e “a importância do cuidado emocional dos educandos e profissionais”. Também serão
apresentadas ações pedagógicas desenvolvidas em
escolas da LBV e que podem ser implementadas na
tentativa de que essas adversidades que impactam a
educação consigam ser
prontamente enfrentadas e
seus reflexos minimizados.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.lbv.org/
congressodeeducacao. O
ingresso terá o valor simbólico de R$ 20,00 e dará direito ao certificado de participação. Vale ressaltar que o
evento deve ser acompanhado ao vivo. Inclusive,
terá tradução simultânea
para português, libras, espanhol e inglês. A LBV acredita que a educação constrói
oportunidades e as oportunidades transformam vidas.
Participe você também.

Curiosidade

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

A Sinalização

A Sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária que utiliza linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou opostos sobre o
pavimento da via, cujos padrões, dimensões, características e cores estão especificados no Anexo do CTB.
Tem como função organizar o fluxo
de veículos e pedestres; controlar e
orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria,
topografia ou frente a obstáculos;
complementar os sinais verticais de
regulamentação, advertência ou indicação. A sinalização horizontal é
classificada em marcas longitudinais,
marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e
controle de estacionamento e/ou parada e inscrições no pavimento. Os
dispositivos e sinalização auxiliares
são aqueles constituídos de materiais de composições, formas, cores e
refletividade diversos, aplicados em
obstáculos, no pavimento da via ou
adjacente a ela, tendo como função
básica incrementar a visibilidade da

ADIR VERGILIO -

sinalização ou de obstáculos à
circulação, alertando os condutores quanto às situações de perigo potencial ou às que requeiram maior atenção, de forma a
tornar mais eficiente e segura
a operação na via. Podem ser
dispositivos delimitadores, de
canalização, sinalização de
alerta, alterações nas características do pavimento, de proteção contínua, de uso temporário e painéis eletrônicos. A sinalização semafórica (luminosos) é um subsistema da sinalização viária, que se
compõe de luzes acionadas alternada
ou intermitentemente através de sistema eletro/eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos e efetuar o controle de trânsito num cruzamento ou seção de via através de indicações luminosas, alterando o direito de passagem
dos vários fluxos de veículos e/ou pedestres. A sinalização semafórica se divide em dois grupos: de regulamentação e de advertência. As suas características, formatos, dimensões e cores
estão especificados no Anexo II do
CTB. Os sinais sonoros são sons convencionais, emitidos exclusivamente
pelos agentes da autoridade de trânsito
nas vias, buscando orientar ou indicar
o direito de passagem dos veículos ou
pedestres, sobrepondo-se ou complementando a sinalização existente no local ou na norma estabelecida no CTB.
Os tipos, significação e emprego dos
sinais sonoros estão especificados no
Anexo II do CTB.

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

Faça a sua inscrição através do link:
http://eventos.acsp.com.br/eventos/evento_inscrito/formMany/1765
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Aplicativo
SouTEC pode
contribuir na
qualificação dos
estudantes
Os estudantes que estão no fim do ensino
fundamental ou no começo do ensino médio têm,
agora, uma ferramenta para ajudar na escolha da
carreira profissional. É um aplicativo chamado
SouTEC, que oferece um questionário com 72
perguntas e, a partir das respostas, indica cursos
técnicos e roteiros de estudos para se
qualificar.Aplicativo SouTEC pode contribuir na
qualificação dos estudantesAplicativo SouTEC
pode contribuir na qualificação dos estudantes
O ministro da Educação, Victor Godoy, apresentou
a ferramenta a estudantes, durante uma cerimônia
no auditório da pasta.
O aplicativo SouTEC foi desenvolvido por meio de
uma parceria do Ministério da Educação com a
Universidade Federal de Alagoas e a Universidade
de São Paulo. De acordo com a diretora de
Políticas e Regulação da Educação Profissional e
Tecnológica, Joelma Kremer, além de ajudar os
alunos, a ferramenta também pode auxiliar a
elaboração de políticas públicas.
Para usar o SouTEC, os estudantes só precisam
informar a idade e a cidade onde moram.
Nenhuma outra informação pessoal é solicitada. O
aplicativo já está disponível gratuitamente para
telefones e tablets. Depois de baixar, é possível
usar o SouTEC mesmo que o aluno não tenha
acesso à internet. Agencia Brasil

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
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Saúde
Ministério da Saúde lança iniciativas
para saúde mental pelo SUS
Ministério da Saúde
lançou nesta segundafeira (13) iniciativas voltadas para o cuidado da
saúde mental dos brasileiros pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre elas, estão a Linha
Vida (196), teleconsultas
para o enfrentamento
dos impactos causados
pela pandemia da covid19 e as Linhas de Cuidado para organizar o
atendimento de pacientes com ansiedade e depressão. Ao todo, serão
destinados mais de R$
45 milhões às ações.
Ministério da Saúde lança iniciativas para saúde mental pelo SUSMinistério da Saúde lança
iniciativas para saúde
mental pelo SUS
A Linha Vida, que
atenderá pelo número
196, acolherá pessoas e
fará o direcionamento,
buscando a prevenção
do suicídio e da automutilação. O projeto-piloto
começará pelo Distrito
Federal, por um sistema
de atendimento multicanal. O serviço vai funcionar 24 horas por dia,
todos os dias da semana. Já o Projeto Teleconsulta (telepsiquiatria
e teleterapia) irá apoiar
as pessoas que estão lidando com os impactos
na saúde mental causados pela pandemia da
covid-19. Feito em parceria com a Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), o objetivo é
ampliar a assistência de
pessoas com transtorno
mental leve, por meio de

recursos de telemedicina. Serão disponibilizados, mensalmente, de
forma online, 12 mil teleconsultas de psicólogos e 6 mil teleconsultas
de psiquiatras. Os serviços serão agendados
pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Os atendimentos serão realizados por
meio de plataforma virtual que disponibilizará o
prontuário eletrônico
para o registro dos atendimentos e um programa
para a análise dos dados
produzidos. O ambiente
será integrado a uma
central de agendamento
para marcação das consultas e haverá um chat
para autogestão do cuidado e para acompanhamento digital da saúde
mental do usuário. As
equipes receberão treinamento e login de acesso ao portal, de acordo
com os critérios definidos pelas Secretarias
Municipais e Estaduais
de Saúde.

Pós-pandemia - A
pasta lançou também a
Estratégia Nacional de
Fortalecimento dos Cuidados à Ansiedade e
Depressão (Transtornos
do Humor) pós-pandemia. Ela funcionará a
partir do repasse de recurso federal às Equipes
Multiprofissionais de
Atenção Especializada
em Saúde Mental para
assistência às crianças e
adolescentes com transtorno de ansiedade e depressão. As equipes poderão estar vinculadas
aos ambulatórios, policlínicas, ou unidades hospitalares pré-existentes,
assim como em unidades
ambulatoriais novas.
Em outra iniciativa
estão as linhas de cuidado à pessoa com depressão e à pessoa com ansiedade. Segundo o ministério, a ideia é orientar os
serviços de saúde para
centrar o cuidado no paciente e em suas necessidades, demonstrar fluxos assistenciais com

planejamentos terapêuticos seguros e estabelecer o “percurso assistencial” ideal das pessoas
nos diferentes níveis de
atenção do SUS.
Crianças e adolescentes Os impactos
da pandemia relacionados à saúde mental de
crianças e jovens também estão sendo monitorados. De acordo com
Ministério da Saúde,
uma revisão recente de
29 pesquisas concluiu
que os sintomas de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes dobraram após o
início da pandemia.
Antes da crise sanitária, os levantamentos
sugeriam que sintomas
depressivos eram comuns a 12,9% desse
grupo. Já durante a crise do coronavírus, essa
taxa cresceu para
25,2%. Os sinais ansiosos, por sua vez, aumentaram de 11,6% para
20,5%, e o índice mantém tendências de alta.

Agencia Brasil
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Todos os
Sabádos
das 9hs ás
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Se ao lado da biblioteca houver
um jardim, nada faltará.

Calixto dos Reis Bacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) Curso de Extensão de
Diplomacia e para Diplomacia pelas Faculdades Metropolitana Unidas (FMU) Pós-Graduando em Direito
Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito,. Jornalista e Editor do Jornal São Paulo em
Notícias, Revista Ação Brasil, Diretor do Grupo Ação de Mídia da Rádio e TV Web Ação Brasil.com. Membro
/ Associado da Associação Paulista de Imprensa (API). Radialista e Apresentador do Programa Calixto dos
Reis, na Rádio Trianon 740AM SP, Diretor do Sindicato dos Compositores. e interprete do Estado de São
Paulo, exercendo a função de Tesoureiro (SINDIESP) Membro Associado da ABRAMUS - Associação Brasileira
de Música e Artes. Técnico em Transações Imobiliária (TTI) pelo Instituto Universal Brasileiro. Corretor de
Imovéis. Atividades Artística: Cantor, Compositor, Músico, Produtor Musical tem 4 Albúm Gravado. É
Jornalista Indepedente Opinativo (IDEALISTA). E-mail:jornalspnoticias@yahoo.com
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“Vou levar pancada o tempo todo”,
afirma Bolsonaro sobre ir a debates
O presidente Jair Bolsonaro (PL)
afirmou na manhã desta segunda-feira (13/
6), em entrevista à rádio CBN Recife que
está avaliando se irá participar de debates
do primeiro turno das eleições deste ano.
“O debate com Lula… eu debato com ele,
hoje, agora mesmo. Não tem problema
nenhum. O que acontece num clima
desses? Os outros candidatos vão nos
debates, todos para baterem em mim. Todos
estão contra mim. Então, vou levar pancada
o tempo todo e não vou poder me
defender”, disse. “O que é lamentável em
um debate é que se baixa o nível. Mas, se
for o caso, comparecerei aos debates no
primeiro turno, sim. Depende das
circunstâncias. Só não quero bater o martelo
agora para dizerem depois que eu recuei”,
acrescentou.
Tanto o presidente quanto o expresidente Lula (PT) já sinalizaram sobre
participações de debates no primeiro turno.
Bolsonaro já havia justificado, em maio, a
decisão de se ausentar, dizendo que queria
evitar levar “pancada” dos adversários. Ele
propôs também que as perguntas dos
debates fossem combinadas previamente
“para não baixar o nível”.
Já Lula propôs um modelo de debates
semelhante ao feitos nos Estados Unidos,
com no máximo três eventos no primeiro
turno, unindo diversas emissoras em cada
um deles. Possível ausência - No fim de
maio, Bolsonaro afirmou em entrevista ao
apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que,
caso avance na disputa, irá participar de
debates somente no segundo turno das
eleições presidenciais deste ano. “No
segundo turno eu vou participar”, disse o
presidente que busca a reeleição.

Presidente Bolsonaro (PL). Foto: Reprodução Agência Brasil

Tel: 11 2235-2591 - Cel: 11 95778-4396
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CULTURA E LITERATURA
Temístocles Filho recebe de presente os
livros solos do casal Dina e José Paraguassú

RECANTO DAS LETRAS
Viajar

Escritor, músico, compositor e poeta. Membro
da ALBEARTES – Academia de Letras e
Belas Artes de Floriano e Vale do Parnaíba.
Repórter correspondente do Jornal São Paulo
em Noticias e Revista Ação Brasil
O cantor e poeta José Paraguassú, fez uma visita ao Repórter Temístocles Filhos
(JC24HORAS) para entregar dois presentes há tempos prometidos. Recentemente, o escritor
lançou o seu primeiro livro solo intitulado Sertão Encantado enquanto a sua esposa poetisa
Dina Paraguassú também tornou pública a sua primeira obra lliterária que tem o nome Saudades da Infância. Vale lembrar que a demora na entrega foi por conta dos desencontros da vida,
principalmente da nossa ida para Teresina onde passamos vários dias. Receber a visita do
poeta foi algo mais do que prazeroso e receber essas duas obras de nossa literatura, desperta
um prazer que não se define com palavras. Muito obrigado ao casal e parabéns pela valorosa
contribuição para a nossa cultura e literatura. Que venham outras obras.

Viajei por outras plagas
Quase que não chegava
A distância cansava-me
Mas até que em fim eu cheguei
São belezas diferentes
Outros costumes
Outra gente
Alguns amigos eu visitei
Conheci igrejas e cachoeira
Vislumbrei tanta beleza
Curti a mãe natureza
Minha fé eu renovei
Fui convidado
Por parentes e amigos
Que queriam estar comigo
Coisa que eu também amei
Aqui já estou de volta
Mas fica a promessa
Que eu não esquecerei
De sempre voltar
Aos lugares que eu gostei
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POESIA EM FOCO
O Vento de Inverno
O vento de inverno passou feito um furacão
Devastou o meu jardim
Arrancou minha roseira
Que estava cheia de botão
Foi tanto alvoroço, ao amanhecer o dia.
Estava triste o beija-flor
Despetalada a sua flor
Na lama do jardim, jazia.
O beija-flor desolado
No meu ombro, pousou.
Estava todo molhado
No chão, estava ajoelhado.
Dando seu último beijo na sua amada flor
Não consegui entender
Por que o vento foi tão cruel assim
Levou todas as minhas flores
Não se importando com as dores
dos que amavam o jardim
Tempos depois, ele voltou.
Feito brisa suave e perfumada
Também se desculpou
Sabendo que sua ação foi errada
Trazendo muitas sementes
Para o meu jardim recuperar
E logo brotarão novas flores
E voltarão os beija-flores
Para o meu jardim enfeitar
Maria José Siqueira Paraguassú Reis escreve sob o
codinome Dina Paraguassú.
Natural de São João do Piauí
(PI), filha de Antônio Pereira
Nunes e de Josefa Siqueira
Nunes. Reside em Floriano
(PI) desde a sua adolescência. Graduada em Enfermagem e Saúde Pública e pós
graduada em Enfermagem
do Trabalho, é funcionária
pública, atualmente aposentada pelo Ministério da
Saúde. Sempre muito tímida, teve muita dificuldade em publicar seus poemas que desde sempre rabiscava, (muitos se perderam) mas com o carinho e
insistência do marido, dos filhos e amigos, começou a escrever e publicar seus escritos. É membro
da Academia de Letras e Belas Artes de Floriano e
Vale do Parnaíba (ALBEARTES), tem participação
nas coletâneas Piauí em Letras ll, lll e lV, Piauí Poético, duas coletâneas da Série Amigos, Mário Ribeiro
e Amélia Luz, do Rio Grande do Sul. Também tem
postagens mensais na Revista Ação Brasil e no Jornal de São Paulo em Notícias, do jornalista Calixto
dos Reis. Tem acervos poéticos disponíveis no Recanto das Letras.

Contato:
Edgar Batista Neto -(11) 98994-6761
Dina Paraguassú
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Programa Pegadas de Jesus

com Fernando Henrique

Nossa Rádio
exclusiva já
está no ar!

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

Aguarde novidades em breve.
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Cassius Clay

Bar do Tião - Sede Zero
O Bar do Tião é um local onde os amigos se
reúnem para apreciar uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos do seu
time de coração, paquerar e se divertir muito. Estamos abertos de segunda a sábado.
O Bar traz além das saborosas porções, diversos atrativos especiais. Dispomos de um
vasto acervo de cachaças nacionais e importadas. Sinta-se à vontade com seus amigos
e familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos nossos serviços. A conquista de nossos clientes está relacionada a grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

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

www.bardotiao.com.br

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
Cassius Clay
Biden e Bolsonaro se
falaram “como companheiros”, diz porta-voz dos
EUA. No encontro entre
os presidentes Joe Biden
e Jair Bolsonaro, na última quinta-feira (9), o anfitrião da IX Cúpula das
Américas expressou sua
confiança no sistema eleitoral brasileiro e disse
acreditar no processo democrático no Brasil. “Temos confiança e sabemos
que o processo eleitoral no
Brasil será livre e justo,
que vai obedecer e aceitar a voz do cidadão brasileiro, é o que queremos
e esperamos que aconteça”, disse a porta-voz do
Departamento de Estado
dos EUA, Kristina Rosales. Segundo a porta-voz
do Departamento de Estado, “o presidente Biden
também ficou muito satisfeito, os presidentes se falaram como companheiros”. “Ficamos muito felizes e satisfeitos pelo Brasil ter participado da cúpula, e pela reunião bilateral”, concluiu Rosales.
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou duas representações do PT contra o
presidente Jair Bolsonaro (PL) por “motociatas” realizadas em
Cuiabá e Rio Verde
(GO), em abril. O partido argumentou que
houve propaganda eleitoral antecipada. Em
decisões individuais, os
ministros Raul Araújo e
Maria Claudia Bucchianeri, relatores das
ações, consideraram
que não houve pedido
explícito de votos do
chefe do Executivo nos
eventos. Na capital do
Mato Grosso, Bolsonaro acompanhou a “motociata” em 19 de abril.
De terno e gravata, ele
seguiu o percurso na
caçamba de uma caminhonete. No dia seguinte, o chefe do Executivo participou da
“motociata” em Rio
Verde. O veículo em
que Bolsonaro estava
liderou o trajeto dos
motociclistas. Ele desceu da caminhonete
durante uma pausa no
percurso para cumprimentar apoiadores que
se reuniram para vê-lo.
Registros do encontro
foram transmitidos ao
vivo nas redes sociais
do presidente. Com o
registro de domicílio

eleitoral indeferido
em São Paulo, o exjuiz Sergio Moro
(União) pode lançar
sua mulher, Rosângela Moro, candidata à
Câmara dos Deputados pelo estado. A possibilidade é defendida
pelo deputado federal
Júnior
Bozzella
(União-SP), articulador da filiação dos
dois ao partido. Os
processos de Moro e
Rosângela correm
em separado no Tribunal Regional Federal de São Paulo
(TRE-SP) e podem
ter desfechos diferentes. Ainda cabe
recurso à decisão sobre o ex-juiz. Uma ala
do partido defendeu
que Rosângela integrasse à chapa de
Luciano Bivar, presidente da legenda,
como vice-presidente da República.
Caso os dois concorram em colégios eleitorais diferentes, no
entanto, integrantes
do partido enxergam
a possibilidade de ter
os dois como puxadores de voto em estados diferentes. A
lei eleitoral não impede casais de concorrerem ao mesmo cargo na mesma unidade da federação. Para
o partido, no entanto,
não seria interessante porque dividiria os
votos. Na avaliação
de Bozzella, o episódio pode acabar sendo positivo e render
dividendos nos dois
estados. “O Moro vai
sendo visto como
uma vítima implacável do sistema”, pondera. Segundo o parlamentar, a rejeição
da transferência de
domicílio reforça a
imagem que Moro
construiu com a Lava
Jato ao longo de sua
carreira como magistrado. “Entre o bandido e o mocinho, o
mocinho é o penalizado neste país. É essa
a mensagem que
fica”, sustenta Bozzella. Caso não consigam reverter a decisão do TRE, Bozzella afirma que o cenário no Paraná será
avaliado ainda para se
definir qual a melhor
candidatura. Mas ele
defende que Moro

concorra à Câmara
porque ele não dependeria do apoio de ninguém no partido, que
ainda resiste à sua chegada, e daria a chance
de o ex-juiz ser um
campeão de votos. “O
importante é preservar o ativo político que
Moro é a longo prazo.
Nos próximos quatro
anos, ele vai convivendo na União, vai construindo aliados, e pode
ser um nome automático à presidência em
2026”, acredita.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu nesta quarta
(8) que as operadoras
de plano de saúde não
são obrigadas a cobrir
procedimentos médicos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde
(ANS). Cabe recurso
contra a decisão.

ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR

A Segunda Seção do
STJ entendeu que o rol de
procedimentos definidos
pela agência é taxativo,
ou seja, os usuários não
têm direito a exames e
tratamentos que estão
fora da lista. Por 6 votos
a 3, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Luís Felipe Salomão,
cujo voto foi proferido em
sessões anteriores.

O campeão olímpico Hebert Conceição
fará sua estreia no
boxe profissional no
dia 23 de junho. A informação foi revelada
pelo próprio atleta nas
redes sociais. A luta
será em Dubai, às 15h
(de Brasília), na categoria dos médios. O
adversário deve ser
anunciado nas próximas
horas. O baiano já vinha esperando há algum
tempo para subir no ringue. Seu último combate foi justamente o que
garantiu o ouro olímpico, contra o ucraniano
Oleksandr Khyzhniak,
em agosto do ano passado, em Tóquio.

Renda extra: aumente seu lucro
vendendo perfumes
Essência cupido do amor . você pode aumentar a
sua renda vendendo os produtos cupido do amor,
fragrância feminina e masculina, entre em contato
conosco adquira já os produtos cupido do amor
seja um vendedor ou uma vendedora autorizada

9.5407-8696
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Apartamento a venda com
excelente localização.
Área útil 47m sendo : 2 quartos, cozinha com área de serviço, sala de tv,
sala de jantar com 2 ambientes, sacada, 1 vaga de garagem,gás encanado já
no condomínio.Condomínio fechado, elevador serviço e social.
Portaria e segurança 24 horas.Permitido animais, condomínio com academia,
salão de festas, churrasqueira e playground. Documentação ok.

Valor no Imóvel

R$ 290.000,00
Condominio:
R$ 497,00
IPTU pago R$ 243,00
ACEITA FGTS E
FINANCIAMENTO.

Corretor autorizado:

RUA FRANCISCO BUENO DE LACERDA, 220 - BLOCO HAVAI PARQUE ITÁLIA - APTO 36 - CAMPINAS - SP
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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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Radio Revista em Ação está
sempre ligada em você 24 horas
e conectada com o mundo venha
você também fazer parte
da nossa família!

radiorevistaemacao.com

A Rádio SP Noticias está sempre ligada
em voçe 24 horas e conectada com o
mundo venha você também fazer parte da
nossa família spnoticias.com

radiospnoticias.com
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Professor João Augusto
9.5247-7510

ABRIL 2022
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PROGRAMA

FERREIRA SANTOS
Todas quintas-feiras das 19h ás 20h
Programação

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

: 11 3951-9477

9.7297-3530
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Programa Calixto dos Reis

DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 15H ÁS 16H
TERÇA, QUARTA E QUINTAS DAS 18H ÁS 19H - SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS
JORNALISTA: CALIXTO DOS
REIS - MTB: 0062284/SP

9.5407-8696
9.7297-3530

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

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

