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Secretária do Ministério da Saúde defende
tratamento precoce e critica escolas fechadas

A secretária de Ges-
tão do Trabalho e da Edu-
cação do Ministério da
Saúde, Mayra Pinheiro,
afirmou à CPI da Covid,
no Senado Federal, que o
tratamento precoce é co-
mum a todas as doenças
no mundo inteiro. Ela,
que é considerada uma
das principais defensoras
do medicamento cloro-
quina para a Covid-19
dentro do Ministério da
Saúde, também declarou
que tratamento precoce é
normal para todas as do-
enças, em todos os paí-
ses do mundo.

 "Mas é preciso dizer
que o Ministério da Saú-
de nunca indicou trata-
mento contra a covid.
Nós estabelecemos do-
ses seguras para que os
médicos brasileiros pu-
dessem usar esses medi-
camentos (cloroquina e
hidroxicloroquina) com

seus pacientes", argu-
mentou. Mayra é acusa-
da de ter se aproveitado
do colapso da saúde no
Amazonas, em janeiro
deste ano, para defender
a cloroquina.

 Além disso, Mayra
declarou que um dos
maiores erros do com-
bate à pandemia no país
foi fechar as escolas.
Entre os efeitos negati-
vos, segundo ela, está o
de não permitir a "imu-
nidade de rebanho" nes-
te grupo específico. A
resposta foi dada a uma
pergunta  feita pelo re-
lator da comissão, Renan
Calheiros (MDB-AL),
que exibiu um vídeo no
qual ela contestava, em
2020, o fechamento de
escolas dizendo que
ações de restrição como
essas impediram a imu-
nização rápida da popu-
lação.   "Eu preciso que

isso seja contextualizado.
O efeito rebanho não
pode ser utilizado indis-
tintamente para todos os
grupos, porque não é pos-
sível que a gente vá pre-
ver quanto eu tenho que
expor da população para
esse benefício, o que vai
resultar em muitas mor-
tes", afirmou a secretá-
ria, que também é pedia-
tra. Ela disse ainda não
se lembrar de ter se ma-
nifestado a favor da tese
de imunidade de rebanho
em outras ocasiões e
afirmou que o Ministério
da Saúde jamais defen-
deu essa tese. "No meu
áudio, se tratava de uma
declaração sobre as cri-
anças, e eu era contra a
retirada delas das esco-
las", explicou Mayra Pi-
nheiro.   "(Fechar as es-
colas) Foi uma das mai-
ores agressões a essa

população. Nós priva-
mos as crianças caren-
tes da merenda escolar
e do bem mais importan-
te para transformação

social do país, que é a
educação", argumentou
ela. "Como pediatra, fiz
vários estudos, e hoje
nós temos a certeza que

as crianças têm 37,5 ve-
zes menos chance de
contrair a doença, e a
possiblidade de transmis-
são também é baixa."

"Fechar escolas impediu imunização de rebanho em crianças",
diz Mayra | Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado / CP

Para Mayra Pinheiro, ao evitar atividades presenciais no ensino, um
dos efeitos negativos foi não permitir a imunidade de rebanho
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Com atraso, Prefeitura de SP distribui
tablets para alunos da rede municipal“

Equipamentos foram prometidos  em agosto do ano passado - Pág. 6

Quando você valoriza o
pequeno comércio, você

valoriza o seu bairro
Os pequenos negócios dão cor e vida à região

onde você mora. Quanto mais fortes eles são,
maiores são as oportunidades para você e o seu
bairro. Página 2
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Os pequenos negócios dão cor e vida
à região onde você mora. Quanto mais
fortes eles são, maiores são as
oportunidades para você e o seu bairro.

 São eles que dão o primeiro emprego
para muitas pessoas da localidade,
distribuem renda e movimentam a
economia, gerando mais riquezas e mais
desenvolvimento para todos.  Para eles,
a pandemia não tem sido nada fácil. Mas
esses pequenos empreendedores
mostraram força e capacidade de se
reinventar e, assim, conseguiram
enfrentar as dificuldades. Foi pensando
em você que eles fizeram todos os
esforços para garantir a segurança e
continuar atendendo as necessidades de
sua região.  A pandemia ainda não
acabou e, agora mais do que nunca, os
pequenos negócios contam com o seu
apoio para continuar fazendo a diferença
na economia e na qualidade de vida de
seu bairro. Todo dia tomamos café na
padaria, cortamos o cabelo no salão da
esquina, compramos a ração do gato no
pet shop perto de casa. Os pequenos
negócios fazem parte da nossa vida,
facilitam o dia a dia e ainda nos dão a
segurança de não estar em espaços
fechados com dezenas de pessoas. Mas
eles não param aí. São também o motor
que move a economia e fazem o Brasil
se desenvolver.

Quando você valoriza o pequeno
comércio, você valoriza o seu bairro
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Brasil

Brasil deverá ter
moeda digital emitida
pelo Banco Central

O Brasil poderá ter uma moeda di-
gital emitida pelo Banco Central (BC),
como uma extensão da moeda física. O
BC anunciou, hoje (24), em Brasília, as
diretrizes para a criação da moeda no
país.  Em nota, a instituição disse que
“tem promovido discussões internas e
com seus pares internacionais visando
ao eventual desenvolvimento” da moe-

da. Afirmou que a moeda deve “acom-
panhar o dinamismo da evolução tecno-
lógica da economia brasileira”.

Diretrizes - Entre as diretrizes es-
tão a ênfase na possibilidade de desen-
volvimento de modelos inovadores a
partir de evoluções tecnológicas, como
contratos inteligentes (smart contracts),

internet das coisas (IoT) e dinheiro pro-
gramável; a previsão de uso em paga-
mentos de varejo; e a capacidade para
realizar operações online e eventual-
mente operações offline.

 A distribuição ao público será inter-
mediada por custodiantes do Sistema
Financeiro Nacional (SFN) e do Siste-
ma de Pagamentos Brasileiro (SPB),
sem remuneração às instituições.

 Também deverá ser garantida a “se-
gurança jurídica em suas operações” e
a “aderência a todos os princípios e re-
gras de privacidade e segurança deter-
minados, em especial, pela Lei Com-
plementar nº 105, de 2001 (sigilo ban-
cário), e pela Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais”.

 De acordo com o Banco Central, a
tecnologia de criação da moeda deve
“seguir as recomendações internacio-
nais e normas legais sobre prevenção à
lavagem de dinheiro, ao financiamento
do terrorismo e ao financiamento da
proliferação de armas de destruição em
massa, inclusive em cumprimento a or-
dens judiciais para rastrear operações
ilícitas”. A moeda também deve permi-
tir pagamentos em outros países.

Cronograma - Na nota, o BC diz
ainda que é preciso aprofundar a dis-
cussão com o setor privado antes de
definir um cronograma de implementa-
ção da moeda. “O diálogo com a socie-
dade permitirá uma análise mais deta-
lhada não apenas de casos de usos que
possam se beneficiar da emissão de uma
CBDC [sigla em inglês referente a
Central Bank Digital Currencies, moe-
das digitais emitidas pelos bancos cen-
trais], como também das tecnologias
mais adequadas para sua implementa-
ção”. (Fonte: Agência Brasil)

CALIXTO DOS REIS

Cels; 9.5407-8696 -
9.5127-7600

 Telefone: 2309-3526
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Visando promover mais
conforto aos beneficiários, co-
laboradores e comunidade em
geral, o Grupo São Cristóvão
Saúde realizou, no dia 5 de
maio, mais uma importante inau-
guração: o Instituto de Ensino e
Pesquisa Maria Patrocínia Pe-
reira Ventura - IEP Dona Cica.
Localizado na Rua Terenas, no
Alto da Mooca, o IEP possui
quatro pavimentos e moderna
cobertura, construído em uma
área de 2.500 m².

O ambiente também traz o
Memorial São Cristóvão, com
acervo físico, digital e interati-
vo, contendo a história da Insti-
tuição, as certificações e as pre-
miações conquistadas ao longo
do centenário. O local é munido
de mesa touch, totem e video-
wall para exibição de cursos e
palestras do IEP. Já o amplo
auditório, totalmente high tech e
com capacidade para 120 pes-
soas, traz técnicas de acústica
e luminotécnica exclusivas, fa-
tores que, juntamente com a ar-
quitetura, resultam em um es-
paço moderno, aconchegante e
funcional para realização de
eventos, cursos e palestras, tanto
voltados para profissionais da
saúde e colaboradores como
para beneficiários e comunida-
de em geral. Nas duas princi-
pais salas de estudo foram ins-
talados monitores interativos
touch, permitindo o uso de tela
para anotações e observações
pelo professor que ministrará seu
conteúdo. Outra novidade tec-
nológica diz respeito a simula-
ção realística clínica e compor-
tamental, voltada aos treina-
mentos dos profissionais da saú-
de, garantindo o aprimoramen-
to assistencial, através de ma-
nequins de alta fidelidade, im-
portados diretamente da Noru-
ega, que reproduzem sons pul-
monares, cardíacos, abdominais,
bem como o movimento dos
olhos, pulsos palpáveis nos qua-
tro membros, possibilidade de
punção venosa, infusões de me-
dicamentos e passagens de ca-
teteres diversos, podendo ser
utilizados para todos os tipos de
simulações. De acordo com o
Presidente/CEO do Grupo São
Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura, as instalações
do IEP são de primeira qualida-
de e possuem equipamentos de
última geração, com diversos
recursos tecnológicos para aten-
der todos os públicos que con-
templam essa Unidade de Ne-
gócio. "Temos muito orgulho em
inaugurar esse grandioso Insti-
tuto de Ensino e Pesquisa. Com
espaços e materiais totalmente
inovadores, o IEP veio para
agregar, ainda mais, as atualiza-
ções executadas no São Cristó-
vão Saúde, no que diz respeito
ao atendimento voltado aos nos-
sos beneficiários, colaboradores,

profissionais assistenciais e pú-
blico em geral", e completa.

"Os arquitetos desempenha-
ram um trabalho de excelência,
com tecnologias de vanguarda
e diversas novidades de mer-
cado. O edifício conta com re-
cursos que vão d esde automa-
ção até efeitos e equipamentos
de iluminação. Em suma, a pa-
lavra-chave do projeto é inova-
ção, saindo do convencional em
múltiplos aspectos". O "Institu-
to de Ensino e Pesquisa - IEP
Dona Cica" é uma homenagem
feita, exclusivamente, à Sra.
Maria Patrocínia Pereira Ven-
tura - esposa do Administrador
Geral da Instituição, Américo
Ventura, e mãe do Presidente/
CEO do Grupo, Engº Valdir
Pereira Ventura; e da Diretora
de Responsabilidade Social,
Verenice Prudencio, que sem-
pre acreditou no poder do co-
nhecimento e da educação
como fonte de sabedoria e cres-
cimento pessoal. "Trata-se de
um projeto muito especial para
mim, sendo em homenagem à
minha mãe que, na época, mes-
mo sem condições financeiras
e tendo que ajudar nas despe-
sas de casa, estudava de ma-
nhã e trabalhava a tarde, con-
cluindo o ensino primário e sen-
do homenageada pelo grupo
escolar, porém precisou inter-
romper seus estudos para aju-
dar no sustento do lar. Por isso,
ela é e sempre será uma fonte
de inspiração para todos nós",
finaliza Ventura.

O evento de inauguração foi
restritamente destinado à Im-
prensa e diretoria. Contou com
os discursos do Presidente/
CEO, Valdir Ventura; do Dire-
tor do IEP, Prof. Dr. Fernando
Schuh; da Coordenadora do
Instituto de Ensino e Pesquisa,
Adriana Bacchin; e da arquite-
ta da Instituição, Cibeli Bagna-
to. Após o cerimonial, foi reali-
zado um tour pelas instalações
do IEP e entrega de press kit
exclusivo aos convidados.

Grupo São Cristóvão Saúde inaugura novo
Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP Dona Cica

Presidente/CEO do GSC, Engº Valdir Pereira Ventura



MAIO DE  2021 e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br - Página  5

Variedades Calixto dos Reis

O cantor, compositor,
multi-instrumentista e ati-
vista Leandro Lehart será o
novo diretor do Centro Cul-
tural São Paulo. O convite
foi pelo Secretário de Cultu-
ra da Cidade, Alê Youssef.

 Fundador do Art Popu-
lar e com uma trajetória ím-
par na própria formação da
música popular brasileira
nos últimos 30 anos, Lehart
chega com a missão de pre-
parar a retomada cultural no
CCSP. O artista paulistano
assume o local – frequenta-
do por ele mesmo antes da
fama, nos seus dias de offi-
ce boy no centro de São
Paulo – com foco na popu-
larização do espaço, um dos
mais importantes equipa-
mentos culturais da cidade.
Lehart é autor de grandes
sucessos da música brasi-
leira, como "Temporal",
"Sem Abuso", "Agama-
mou" e muitos outros.  A
Secretaria Municipal de Cul-
tura vê o Centro Cultural
São Paulo como um farol
para a retomada cultural na
cidade. Um dos elementos
centrais desse processo é
justamente a música.   Com
isso em mente, Youssef e
Lehart já fecharam um pro-
jeto para 2022: uma roda de
samba semanal fixa na sala
Adoniran Barbosa do CCSP,
como parte da celebração do
Centenário da Semana de
Arte Moderna de 1922.

  “A roda vai ser uma es-
pécie de um coração pulsan-
te das celebrações do Cen-
tenário dentro do CCSP, com
todas as representações an-
tropofágicas possíveis em
uma roda de samba”, co-
menta o secretário.

Leandro Lehart será o novo diretor
do Centro Cultural São Paulo

“Um dos projetos de Lehart é realizar uma roda de samba semanal fixa na sala
Adoniran Barbosa do CCSP”.

Maria de
Fátima

Quando
tudo passar

Álbum
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MEC anuncia concurso de TCC’s
com prêmios em dinheiro
O Ministério da Educação (MEC) anunciou,

nesta semana, o concurso de monografias volta-
do para estudantes e egressos de cursos de gra-
duação reconhecidos pelo Órgão. De acordo com
a portaria interministerial MEC/MD de Monogra-
fias sobre Defesa Nacional – Prêmio Santos Du-
mont 2021, o objetivo é identificar, dar visibilidade
e valorizar os trabalhos de conclusão de curso que
tenham relação com Defesa Nacional.

 A previsão é para que o concurso seja reali-
zado bienalmente, premiando candidatos oriundos
de instituições públicas e privadas. Os seis me-
lhores trabalhos de conclusão de curso (TCC) re-
ceberão premiação em dinheiro. Conforme o
MEC, os prêmios serão de R$7 mil para o 1º lu-
gar; R$6 mil para 2º lugar; R$5 mil para 3º lugar;
R$4 mil para 4º lugar; R$3 mil para 5º lugar e R$2
mil para o 6º lugar.  A cada edição do concurso, o
Ministério da Defesa e o Ministério da Educação
publicarão edital conjunto de abertura de inscri-
ções, contendo as informações necessárias à re-
alização do certame.  A ideia, segundo o MEC, é
estimular estudantes a desenvolverem trabalhos
de conclusão de cursos relacionados à defesa na-
cional, que possam vir a contribuir para a amplia-
ção da produção científica e consolidar o pensa-
mento nacional sobre essa área.

 “Nós estamos tentando, sobretudo, trazer para a
educação, com esse concurso, a ideia de defesa muito
próxima à ideia de patriotismo. Não é a defesa como
segurança, é como patriotismo. É a gente pensar so-
bre soberania nacional”, afirmou o Ministro de Esta-
do da Educação, Milton Ribeiro, durante o anúncio.

 O concurso está previsto para alcançar todas as
regiões do país. “Nós temos que olhar com respeito
e carinho para as instituições privadas, porque elas
são parceiras”, reforçou o Ministro.

 A Secretaria de Regulação e Supervisão da Edu-
cação Superior (Seres), a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (Setec) e a Secretaria de
Educação Superior (Sesu), pertencentes ao MEC,
foram responsáveis pela elaboração do edital e pela
consolidação do acordo.

 Além disso, cada uma dessas secretarias ficou
responsável por exercer as seguintes funções: a Se-
res ficou responsável por apoiar a divulgação do
Prêmio; a Sesu será responsável pelos pagamentos

de diárias, passagens e pró-labore para os mem-
bros da comissão de avaliação. A Secretaria tam-
bém disponibilizou a infraestrutura para as inscri-
ções, que serão realizadas via ABEPRO e UNI-
FEI; já a Setec ficou responsável por acompanhar
o processo de avaliação e, em conjunto com a
Seres, auxiliar na divulgação.

Com informações do MEC – Fonte: Agência
Educa Mais Brasil

Nove meses após
anunciar a compra de
465 mil tablets para aces-
so a internet, a prefeitu-
ra de São Paulo disse ter
batido dia (21) a marca
de 100 mil equipamentos
entregues a estudantes
da rede municipal de en-

Com atraso, Prefeitura de SP distribui
tablets para alunos da rede municipal

sino. Os tablets foram
comprados para auxiliar
as crianças que estão em
ensino remoto desde o
início da pandemia de
covid-19.  Em entrevista,
o prefeito Ricardo Nunes
reconheceu o atraso na
entrega dos equipamen-
tos.  "Houve, durante o
processo de licitação, o
questionamento do Tribu-
nal de Contas e teve que
fazer alguns ajustes. É
natural os órgãos de con-
trole fazerem alguma
anotação ou solicitação
de informações e nós, da
administração municipal,
achamos muito bom, a
Câmara Municipal ou o
Tribunal de Contas fazer
questionamentos. E foi
feita a correção e, assim,

a licitação teve um pou-
quinho de atraso", disse.

 Hoje, a prefeitura
anunciou novos números
ampliando o número de
tablets a serem distribuí-
dos. Além dos 465,5 mil
equipamentos destinados
a alunos do ensino funda-
mental, mais 40 mil serão
adquiridos para alunos
dos Centros de Educação
Infantil (CEIs).

 Segundo o prefeito, o
restante dos equipamen-
tos será entregue até o
mês de agosto.   O inves-
timento foi de R$ 600 mi-
lhões. A prefeitura diz que,
após a pandemia, esses
dispositivos vão continu-
ar a ser utilizados nas au-
las presenciais.   Para a
entrega dos equipamen-

tos, a administração mu-
nicipal diz ter priorizado
os alunos que menos ti-
veram acesso ao ensino
remoto em 2020.

Justiça - No dia 26
de abril, o Tribunal de Jus-
tiça determinou o prazo
de dez dias para que a
prefeitura de São Paulo
distribuísse os tablets e os
chips de internet que fo-
ram prometidos ainda no
ano passado. Na decisão
provisória, o juiz Luís An-
tônio Nocito Echevarria
atendeu um pedido da
Bancada Feminista do
PSOL na Câmara Muni-
cipal.  No dia 11 de maio,
entretanto, a liminar foi
derrubada pelo desem-
bargador Nogueira

Equipamentos
foram

prometidos
em agosto do
ano passado
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Abuso sexual infantil:
como identificar, prevenir e combater

Há exatos 48 anos,
a pequena Araceli de-
sapareceu em Vitória,
no Espírito Santo. Só foi
encontrada seis dias
depois. Espancada, es-
tuprada, drogada e mor-
ta. Seu corpo foi desfi-
gurado com ácido. Os
suspeitos foram absol-
vidos e o crime, arqui-
vado. A data do assas-
sinato ficou marcada e,
no ano 2000, foi institu-
ído o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescen-
tes, lembrado dia  (18).

  O assassinato bru-
tal de Araceli é apenas
a faceta de um crime
que acontece diaria-
mente dentro dos lares.
Nem todos terão esses
requintes de crueldade
e nem todos serão co-
metidos por psicopatas
ou pessoas fora da lei.
A maioria deles vai
ocorrer com quem já
tem a confiança da cri-
ança. “Infelizmente o
pedófilo, o abusador, ele
está dentro de casa ou
frequenta a casa ou faz
parte do núcleo famili-
ar em que aquele me-

nor convive”, afirma Ra-
quel de Andrade, presi-
dente do Instituto Infân-
cia Protegida, organização
não governamental
(ONG) do Espírito Santo
que dá amparo jurídico e
psicológico a crianças,
adolescentes e adultos ví-
timas de violência sexual.

Foi exatamente o que
aconteceu com M.C, hoje
com 31 anos. “Não sei ao
certo em qual idade come-
çaram os abusos, tenho
alguns flashes de cenas
aos 8 ou 9 anos. Um ami-
go do meu pai, devia ter
seus 60 anos, alcoólatra e
fumante (digo isso porque
o cheiro dele não esque-
ço) me pegava em um
canto, em churrascos nos
finais de semana, onde
todos os adultos estavam,
sem condições de zelar
pelo bem-estar das crian-
ças. Fazia isso comigo e
com a minha irmã ao mes-
mo tempo”, lembra. Infe-
lizmente, esse não foi o
único episódio de abuso
pelo qual ela passou:
“Pouco tempo depois, um
professor particular me
dava aulas de violão em
casa. Eu com 11, ele com
35. Ele me disse, depois

de uma aula, que eu era
muito bonita, que tinha um
estilo legal e me pediu um
beijo”, relata.  Os abusos
deixaram marcas. “Aos
11, eu me cortava e pen-
sava bastante em suicí-
dio”. Mesmo assim, seu
pai não acreditou. Obri-
gou M.C. a conviver com
o amigo abusador até que
ele morresse. “Me levou
ao velório, inclusive.”

 Aos 13, mais uma vez,
M.C. foi vítima de quem
mais confiava. Dessa
vez, uma amiga, com 25
anos, que a convidou para
passar a semana em sua
cidade. “Quando cheguei,
ela me mostrou vídeos
pornôs e prostitutas na
rua, me explicou o que
era sexo porque eu ainda
não sabia bem. Me ofe-
recia bebidas e drogas,
fazia com que eu me sen-
tisse descolada e impor-
tante. Tive relações com
o seu irmão, foi a minha
primeira vez. Chorei as-
sim que acabou.”, lem-
bra. Depois disso, a ami-
ga a convenceu a manter
relações com outras pes-
soas. Mesmo traumatiza-
da, M.C. acreditava que
tinha se tornado adulta e

experiente. Só anos de-
pois, percebeu que ha-
via sido aliciada. “Sinto
que um pedaço de mim,
que me trazia inocência
e vivacidade, foi rouba-
do antes que eu tivesse
consciência dele”, la-
menta.  A presidente do
Instituto Infância Prote-
gida vai além quando diz
que não existe perfil de
abusador: embora a
maioria seja do sexo
masculino, mulheres
também abusam, como
babás, funcionárias de
creche, mães, avós.
“Um caso em especial
que estamos cuidando é
o de uma que mãe pre-
cisava trabalhar e dei-
xou a criança com a
avó. A avó estava abu-
sando da criança”, con-
ta.  Para se ter uma
ideia do volume de abu-
sos, de 2011 ao primei-
ro semestre de 2019,
foram registradas mais
de 200 mil denúncias de
violência sexual contra
crianças e adolescentes,
segundo dados da Ou-
vidoria Nacional dos
Direitos Humanos, por
meio do serviço Disque
100. Fonte: Agência Brasil

 Agência Brasil - Maecello Casal

Você já ouviu falar
em futebol freestyle?
Trata-se de uma varian-
te do futebol em que o
jogador realiza manobras
com uma bola ou a equi-
libra em várias partes do
corpo. Para isso, ele se
baseia na arte de compor
sequências de manobras,
buscando unir controle,
criatividade e dificuldade,
utilizando o corpo todo
em interação com a bola.
O estilo pode ser aplica-
do tanto no futebol de
quadra como no de cam-
po.  Este é o caso de
Marcos Paulo Ximendes,
de 28 anos, de Bragança
Paulista. O jogador co-
meçou a se interessar
pela modalidade com cer-
ca de 15 anos, assistindo
a vídeos. “Eu comecei a
praticar o futebol frees-
tyle quando percebi mi-
nha habilidade, velocida-
de e controle com a bola,
e comecei a inovar, sem-
pre treinando novas téc-
nicas e manobras”, rela-
ta.  Marcos Paulo conta
que escolheu o freestyle
pois o estilo sempre o aju-
dou a se destacar. “Na
escola, nos times e nos
campeonatos”, afirma. A
liberdade que essa práti-

FREESTYLE, esporte que
mescla futebol com acrobacias,

está arrebatando adeptos

ca proporciona, para o
jogador, é a sua principal
vantagem. “É um futebol
livre, posso jogar em qual-
quer lugar e hora, não
precisa de muitas pesso-
as e ajuda a desenvolver
a mente”, diz.

 Seu primeiro campe-
onato foi de futebol de
rua, no ano de 2005, em
Praia Grande-SP. “Nes-
se primeiro que participei,
fui o melhor jogador do
campeonato e o que mar-
cou mais gols, o artilheiro
E fiz o gol mais bonito da
competição”, relembra.
De lá para cá, continuou
se aperfeiçoando, deu
aulas para jovens em ti-
mes de futsal, participou
de diversos campeonatos
em diferentes lugares e
foi notícia em vários veí-
culos de comunicação.
Atualmente, segue trei-
nando e busca parcerias
com marcas e empresas
que acreditam no poten-
cial do gênero, que, se-
gundo ele, “incentiva a
molecada a se soltar,
aprender novas técnicas,
se envolver no mundo do
esporte e ocupar a men-
te”.

 ,Reportagem: Yasmin Go-
doy /Jornal Em Dia
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 Polícia Federal orgulho dos brasileiros e
 exemplo para o Mundo”, disse André Fonseca

em agradecimento após receber honraria
  O presidente Jair Bol-

sonaro (sem partido) vol-
tou a criticar a Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) do Senado que inves-
tiga supostas omissões do
Governo Federal no comba-
te à pandemia.  “Você lê um
jornal, uma revista você
está mal informado. Prefiro
não ler e ficar desinforma-
do. É um circo essa CPI. São
capitaneados pelo Renan
Calheiros. É um vexame na-
cional”, comentou durante
live nas redes sociais.  Bol-
sonaro e endossou as ofen-
sas proferidas pelo seu fi-
lho Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), contra Ca-
lheiros. “Agora, o coletivo
daquilo que Flávio falou se
chama súcia, só para o pes-
soal começar a entender. O
pessoal que acompanha o
relator integra uma súcia,
um conjunto de pessoas
desocupadas, que não têm
o que fazer. Estão apuran-
do o quê?”, questionou.
“Já foi por terra a questão
da Pfizer. Queria que o Pa-
zuello comprasse? Eu falei
para comprar, desde que
fosse aprovada pela Anvi-
sa”, completou.A questão
do oxigênio em Manaus era
uma competência do go-
verno do estado, que não
soube se planejar, e mesmo
não sendo atribuição do
Ministério da Saúde, o ex-
ministro Pazuello fez tudo
que estava ao alcance para
se reduzir o impacto. Para
mim está claro que não
houve negligência ou omis-
são por parte dele.

O registro impresso do
voto permitiria maior trans-
parência à apuração. Voto
auditável é a solução! Para-
béns ao senador Marcos
Rogério pela iniciativa. É
necessário que adotemos
um sistema de votação livre
de manipulação ou fraude.
Cobre seu senador para que
apoie esta importante PEC.

Nelson Piquet, além de
ser um super atleta, tricam-
peão mundial de F1, tam-
bém é empresário e gerador
de emprego, assim como
vários outros empresários.
O Socialismo/Comunismo
não deu certo em nenhuma
lugar do mundo. Se a es-
querda voltar ao poder, é
claro que muitos empresá-
rios vão deixar o Brasil e
consequentemente o país
será atingido por uma enor-
me onda de desemprego e
cerceamento de direitos.A
manutenção do presidente
Bolsonaro em 2022 é sinô-
nimo de liberdade!

Calixto dos Reis

O ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin
anunciou a pessoas próxi-
mas que deve sair do PSDB.
De acordo com o Uol, a gota
d’água foi o anúncio de fili-
ação do vice-governador Ro-
drigo Garcia à legenda,
consolidando a candidatura
dele ao governo de São Pau-
lo e bloqueando o caminho
de Alckmin. Garcia teve o
patrocínio de Doria.

Em um período de
aproximação como
motociclistas, o presidente
Jair Bolsonaro deve aprovar
a isenção de pedágio para
motos. Com essa medida,  a
diferença de receita das
concessionárias a serem
leiloadas será custeada por
motoristas de carros de
passeio e caminhões.  A
mudança já deve valer para
a nova concessão da via Dutra
entre São Paulo ao Rio de
Janeiro – uma das mais
estratégicas para o Ministério
de Infraestrutura – e também
para a BR-381/262, entre Minas
Gerais e Espírito Santo, e a BR-
116/493, que vai do Rio de
Janeiro a Minas Gerais. O
impacto nas tarifas podem
chegar a 1%. Na Via Dutra, o
custo adicional deve ficar na
faixa de 0,%  A pasta da
infraestrutura confirmou que
“estuda a retirada da cobrança
de pedágio aos motociclistas
para as novas concessões de
rodovias federais e trabalha
para viabilizar essa mudança
nos projetos que estão em
andamento”.  Se oficializada a
isenção, a equipe do ministro
Tarcisio Gomes de Freitas vai
ter que alterar os projetos já
enviados para o Tribunal de
Contas da União (TCU). Os
editais das concessões
precisam do aval da corte
antes da sua publicação.

O prefeito de São Paulo,
Ricardo Nunes (MDB), é
investigado pela Polícia
Civil por suspeita de
participar de um esquema de
lavagem de dinheiro
desviado da prefeitura no
período em que foi vereador.
Os investigadores apuram
detalhes sobre depósitos na
conta da empresa de Nunes
e de sua família.  As
evidências foram levantadas
pelo Coaf (Conselho de
Controle de Atividades
Financeiras). Ao jornal O
Estado de S. Paulo, Nunes
afirmou que “não há
depósitos sem origem” na
conta de sua empresa, mas
não informou quem fez os
pagamentos que levaram o
Coaf a emitir o alerta.

Após receber a mai-
or horaria da Polícia Fe-
deral por atuação em
prol de melhorias na se-
gurança pública do Bra-
sil, o Cônsul e advogado
André Henrique Gomes
da Fonseca, agradeceu o
recebimento da Medalha
de Honra Alberto Cas-
cais Meleiro.

 “Polícia Federal nos-
sa externa gratidão pela
inesquecível homena-
gem prestada, em nome
dos povos do Estado de
Israel, do qual tenho a
honra de ser Conselhei-
ro Mundial do Likud Ser-
bia [maior partido políti-
co de direita], partido do
Primeiro Ministro Benja-
min Netanyahu e em
nome da República Fe-
derativa do Gabão, País
do qual me orgulho em
ser Cônsul, desde 2014,
meu muito obrigado, a
Polícia Federal orgulho
dos brasileiros e exem-
plo para o Mundo”, es-
creveu André.

A honraria foi entre-

gue na sede da Federa-
ção Nacional dos Polici-
ais Federais (Fenapef),
em parceria com o Sindi-
cato dos Policiais Fede-
rais (SINDIPOL/PF).
No ato solene participa-
ram o presidente da Fe-
deração Nacional da Po-
lícia Federal Luís Antônio
de Araújo Boudens – o
diretor jurídico Flávio
Werneck, além de Egídio
Araújo Neto, presidente
do Sindicato dos Policias
Federais no Distrito Fe-
deral e demais diretores.

 Fonseca, é indicado
por líderes religiosos,
evangélicos, empresários,
industriais, representan-
tes da sociedade civil
para a função de Embai-
xador do Brasília em Por-
tugal – Lisboa. Fonte: ht-
tps://falape.com/

André Henrique Gomes da
Fonseca CONSELHEIRO
MUNDIAL DO LIKUD SER-
BIA

 #andrehenriquego-
mesdafonseca

By Guilherme Aguiar
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Décimo terceiro do INSS
começa a ser depositado hoje

Datas estão sendo informadas no aplicativo Meu INSS
Antecipada para maio por causa da

pandemia de covid-19, a primeira
parcela do 13º do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) começa a ser
paga hoje (25). Os depósitos ocorrerão
até 8 de junho.  A segunda parcela do
13º será paga entre 24 de junho e 5 de
julho. As datas são distribuídas
conforme o dígito final do benefício,
começando pelos segurados de final 1
e terminando nos de final 0.  Essas
datas valem para quem recebe
aposentadorias, auxílios e pensões de
até um salário mínimo. Para quem
ganha acima do mínimo, o calendário
é um pouco diferente. A primeira
parcela será paga de 1º a 8 de junho; e
a segunda, de 1º a 7 de julho. Começam
a receber os segurados de final 1 e 6,
passando para 2 e 7 no dia seguinte e
terminando nos finais 9 e 0.

 As datas estão sendo informadas
no site e no aplicativo Meu INSS. A
primeira parcela do 13º é isenta de
Imposto de Renda e equivale à metade
do benefício mensal bruto pago pelo
INSS. O imposto só é cobrado na
segunda parcela.  A tributação varia
conforme a idade. O segurado de até
64 anos paga Imposto de Renda caso
receba acima de R$ 1.903,98. De 65
anos em diante, a tributação só é
cobrada se o benefício for superior a
R$ 3.807,96.  O decreto com a
antecipação do décimo terceiro para
aposentados e pensionistas foi
publicado em 4 de maio. Segundo o
Ministério da Economia, a medida deve
injetar cerca R$ 52,7 bilhões na
economia do país e não terá impacto
orçamentário, por tratar-se apenas de
mudança de data de pagamento. Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

O Ministério da Economia publicou,
no Diário Oficial da União de hoje (24),
uma instrução normativa que suspende
até 30 de junho a exigência de
recadastramento anual de aposentados,
pensionistas e anistiados políticos civis.
De acordo com a Instrução Normativa
nº53, está suspensa também a
realização de visitas técnicas para
comprovação de vida.

 A suspensão dessa exigência é uma
das medidas de proteção previstas para
o enfrentamento à pandemia, entre as
orientações dirigidas a órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal da
Administração Pública Federal. O
Ministério da Economia ressalta que
essa suspensão não se aplica ao
recadastramento de aposentados
pensionistas ou anistiados políticos
cujos pagamentos já estejam
suspensos.  Encerrado o prazo citado
pela instrução, os beneficiários que

Recadastramento de aposentados é
suspenso até 30 de junho

tiverem sido dispensados da realização
de comprovação de vida durante o
período de suspensão “deverão realizar
o recadastramento anual nos termos de
que trata a Portaria nº 244, de 2020, e
a Instrução Normativa nº 45, de 2020”,
detalha o documento.

 As Unidades de Gestão de Pessoas
dos órgãos do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal (Sipec)
poderão, durante o período de
suspensão, receber solicitações de
restabelecimento excepcional dos
pagamentos de proventos e pensões
suspensos dos aposentados,
pensionistas ou anistiados político.

 Encerrado o período de suspensão
da exigência de recadastramento, o
beneficiário deverá realizar a
comprovação de vida para continuidade
do pagamento de proventos e pensões
e recebimento de eventuais retroativos.
(Fonte: Agência Brasil)

Ministério da Saúde pede autorização à
Anvisa para importar vacina

A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) está analisando um
novo pedido de importação de 20
milhões de doses da vacina Covaxin
contra a covid-19. A solicitação foi
formalizada nessa segunda-feira (24)
pelo Ministério da Saúde. O imunizante
é produzido pelo laboratório Bharat
Biotech, na Índia.

 Em março, a Anvisa negou a
certificação de boas práticas à
fabricante e, na sequência, um primeiro
pedido para importação do imunizante.
A certificação é um dos requisitos para

que a vacina possa ser usada no Brasil.
Apesar da negativa, a Anvisa informou
que, desde então, juntamente com o
Ministério da Saúde e a Precisa
Medicamentos, empresa que negocia a
vacina no país, os três "seguiram em
tratativas a fim de adequar os aspectos
que motivaram o indeferimento".

 "Neste sentido, já foi publicada pela
Anvisa a anuência para realização do
estudo clínico com a vacina Covaxin no
Brasil, conforme Resolução nº 1.938, de
13 de maio de 2021", informou a agência,
em nota. (Fonte: Agência Brasil)

Solicitação é para 20 milhões de doses do imunizante Covaxin

GERAL Calixto Reis
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SAÚDE Marcia Martins

Bebê nasce com anticorpos contra a covid-19
após mãe ser imunizada: ‘um dose de esperança’

Com apenas 40 dias de vida,
Enrico já possui anticorpos con-
tra a Covid-19. A mãe dele,
Talita Mengali Izidoro, de 33
anos, é médica e chegou a ser
vacinada com as duas doses da
Coronavac. Ela, que estava
atuando na linha de frente no
posto de saúde no município de
Tubarão, no Sul de Santa Ca-
tarina, contou que recebeu a
primeira dose ainda com 34
semanas de gestação após
uma decisão conjunta com o
obstetra, que só viu benefíci-
os.  “Meu obstetra foi funda-
mental na decisão e me deixou
super tranquila. Na época o
Ministério da Saúde recomen-
dava que as gestantes só po-
deriam tomar se tivessem com
atestado recomendando e se
tivesse na linha de frente como

aconteceu comigo”, relata a
médica, que não pegou Covid-
19 nem antes e nem durante a
gravidez.   Após o nascimento
do bebê, foram coletadas
amostras do sangue de Enrico
e o teste de neutralização
SARS-COV-2 para saber se
existia a imunização contra o
vírus. Seis dias depois veio o
resultado e a tão esperada con-
firmação: ele estava imuniza-
do.  “Ficamos felizes e emoci-
onados com a imunização dele
e que sirva de incentivo à ou-
tras gestantes. Um dose de
esperança a todos”, descreveu
Talita, que também é mãe de
uma menina de 6 anos.

 A médica, que está há qua-
se 10 anos trabalhando em clí-
nica geral e a também atua
como professora do curso de

medicina, disse ainda que não
sabe até quando o filho estará
imunizado, mas fará novos exa-
mes com 3 e 6 meses para sa-
ber se continua protegido. Ela
destacou ainda, que está em
aleitamento materno exclusivo
é que isso possibilitará ainda
mais a transmitir os anticorpos.

 “Não sabemos até quando
essa imunização estará presen-
te, realizarei o exame novamen-
te com 3 e 6 meses até porque
estou em aleitamento materno
exclusivo tendo a possibilidade
de continuar transmitir anticor-
pos”, disse.

 Em Santa Catarina, a vaci-
nação de gestantes com a As-
traZeneca segue suspensa. O
grupo deve ser imunizadas com
vacinas Coronavac ou Pfizer.



MAIO DE  2021 e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br - Página 11



MAIO DE  2021e-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br12

Vem com a gente nessa experiência para
encontrar a fragrância que mais se

conecta com o seu momento! Ou talvez,
presentear aquela pessoa especial...
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Artigo

O SUS e seu legado à saúde pública
da população brasileira

Em meio à maior crise
econômica e de saúde públi-
ca causada pela pandemia de
Coronavírus, a sociedade tem
manifestado seu reconheci-
mento pela dedicação dos pro-
fissionais de saúde, em todo o
mundo. E no Brasil não é di-
ferente. O SUS (Sistema Úni-
co de Saúde) e seus colabo-
radores têm sido fundamen-
tais para evitar uma catástro-
fe ainda maior aos cidadãos
brasileiros.

Em um País em que o sis-
tema público de saúde con-
templa mais de 190 milhões de
cidadãos, onde cerca de 80%
da população depende de seus
serviços, o SUS tem mostra-
do, dia a dia, sua força opera-
cional e pragmática. De for-
ma emergencial, provou sua
flexibilidade e rápida adapta-
ção às demandas, através da
construção de hospitais de
campanha, treinamento de
profissionais para atuação na
linha de frente, abertura de
vagas para recrutar novos
profissionais, expansão de lei-
tos e compras de recursos,
como respiradores e insumos.

 Na iniciativa privada, por
exemplo, o número de leitos
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), embora ampliado,
foi passível de lotação em cur-
to espaço de tempo, sendo
preciso estar alinhado ao SUS
para organizar a capacidade
de assistência ao paciente.

 Nesse sentido, é impor-
tante entender o papel do
SUS, que abrange desde o
simples atendimento para a
avaliação da pressão arterial,
por meio da chamada Aten-
ção Primária, até o transplan-
te de órgãos, garantindo aces-
so integral, universal e gratui-
to para toda a população do
País. Neste cenário, entra a
parceria do Poder Público
com o CEJAM - Centro de

Estudos e Pesquisas “Dr. João
Amorim”.  Posso afirmar, com
convicção, que o CEJAM tem
cumprido o seu propósito de
transformar a vida das pesso-
as por meio de ações de pro-
moção, prevenção e assistên-
cia à saúde. Tanto que, em
2021, completa 30 anos de
existência orgulhoso de sua
trajetória até aqui.  Hoje res-
ponsável pela gestão de mais
de 120 unidades e serviços de
saúde em 14 municípios e com
mais de 16 mil colaboradores,
a Instituição tem se destaca-
do por sua atuação em todos
os níveis de atenção à saúde:
primária, especializada, urgên-
cia e emergência e gestão hos-
pitalar.  Vale destacar os es-
forços que têm sido feitos pe-
los governos municipais no
sentido de acudir em tempo
seus munícipes.  A cidade de
São Paulo dá um bom exem-
plo de que é possível, através
do fortalecimento da Atenção
Básica, fornecer uma melhor
assistência, inclusive, amplian-
do em seus territórios estraté-
gias de implantação de leitos
em seus ambulatórios.   Por
fim, gostaria de exaltar ainda
que a parceria entre as Orga-

nizações Sociais e o Poder
Público imprime, inclusive, o
fortalecimento do SUS.
Exemplo disso se concretiza
nas unidades geridas pelo CE-
JAM, que possui certifica-
ções, incluindo seis acredita-
ções ONA (Organização
Nacional de Acreditação). E
assim seguiremos, juntos, en-
frentando, da melhor forma
possível, este delicado mo-
mento e tantos outros que po-
derão surgir, com respeito à
população e focados em uma
saúde de qualidade. Vamos
em frente!

Ademir Medina é CEO do
Centro de Estudos e Pesquisas “Dr.
João Amorim” (CEJAM)

A modelo Scheila Correa estará no evento da Musa da
Seleção 2021 mais uma produção da Sport Models do empre-
sário Renato Cury, com 1.72 de altura, 22 anos, cabelos pre-
tos e lisos e olhos castanhos. Com certeza irá abrilhantar as
passarelas de Sampa.

Scheila Correia, uma Índia
da passarela da beleza



MAIO DE  2021

EM CLIMA DE ESPERANÇA, IMIRIM COMPLETOU
188 ANOS, NO DIA, 13 DE MAIO

Há 188 anos era fundado um dos símbolos da cidade de São Paulo, o bairro do
Imirim. Quem nunca ouviu falar da avenida que corta o Oeste da Zona Norte em direção
à Santana, ou mesmo da Engenheiro Caetano Álvares, que leva tantos brasileiros até a
Marginal diariamente. Centros culturais, escolas tradicionais e um comércio forte é o
que marca ainda mais o aconchegante bairro.  Há 188 anos era fundado um dos símbolos
da cidade de São Paulo, o bairro do Imirim. Quem nunca ouviu falar da avenida que
corta o Oeste da Zona Norte em direção à Santana, ou mesmo da Engenheiro Caetano
Álvares, que leva tantos brasileiros até a Marginal diariamente. Centros culturais, esco-
las tradicionais e um comércio forte é o que marca ainda mais o aconchegante bairro.
Algumas celebridades mundiais são nascidas e correram pelas ruas do Imirim, confir-
mando o seu solo fértil para boas coisas. A maioria certamente conhece a embaixadora
do futebol feminino no Brasil, Milene Domingues, o zagueiro da seleção brasileira e atual
craque do París, Marquinhos, além do sempre alegre e símbolo atual da comunidade, o
jornalista Brás Pereira.   Ao longo dos seus 188 anos, o Imirim também mostra-se cada
vez mais solidário, tendo uma comunidade atuante com os necessitados e especialista
em lazer.  Em tempos comuns, as ruas do bairro se tornavam uma verdadeira Sapucaí,
sobretudo com a Brás Pereira Banda Show, mais que uma tradição da Zona Norte.  Por
isso tudo, o bairro localizado entre Casa Verde, Cachoeirinha, Lauzane e Santana tem
demonstrado sua importância incondicional durante os anos e isso é reconhecido por
moradores, políticos e pessoas influentes. Nós do Jornal São Paulo de Fato somos muito
gratos ao Imirim. Viva!

  Miss Imirim em 2020 Layane Lopes tem 21 anos e é
representante de um concurso que é o mais

tradicional da Zona Norte Paulistana. Esse ano, por
conta da pandemia do coronavirus, o "Miss Imirim"
não ocorrerá, mas estamos nos preparando para

voltar com tudo no próximo ano.
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 ABERRAÇÃO DO SACRIFICIO

Que me serve a multidão de vossos sa-
crifícios? Estou farto de holocaustos de
carneiros e de gordura de animais cevados:
e sangue de touros, de cordeiros e de bo-
des já não me agrada. Quando vindes à mi-
nha presença, quem exige isso de vós? Ces-
sai de pisas as minhas soleiras, de trazer
oblações vãs, é uma abominação para mim.
Novilúnio (é o tempo da Lua Nova), sába-
do, reunião sagrada, nem jejum e solenida-
de, já não os posso suportar. Vossos novi-
lúnios e vossas solenidades, minha alma
as detesta, tornaram-se uma carga, cansa-
do estou de suportá-las. Quando estendei
as palmas fecho os olhos para não vos ver;
e também se multiplicais vossas preces, não
as escuto. Vossas mãos gotejam sangue;
lavai-vos, purificai-vos, tirai a imundície das
vossas ações de diante dos meus olhos.
Cessai de fazer o mal, habituai-vos a fazer o
bem; ponde aplicação na justiça, socorrei o
oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a
viúva (Isaias 1:11-17).

 Porque me agrada a misericórdia e não
os sacrifícios (Oseias 6:6). Quero misericór-
dia e não sacrifícios  Mateus 9:13). Sede
misericordiosos como vosso Pai é miseri-
cordioso (Lucas 6:16).

  Em primeiro lugar devemos ter em conta
de que não devemos fazer de nossa obriga-
ção um sacrifício. Dito isto, continuemos:

 Autoflagelação, promessas, celibato,
tudo isso, na cabeça de muitos, é sacrifício.
Aceitar as pessoas como elas são, para al-
gumas pessoas, é sacrifício. Procurar en-
tender o discordante das ideias religiosas?
Também o é! E etc., pois existem mil e uma
maneiras de expor coisas e casos conside-
rados sacrifícios e que Deus não deseja que
façamos dessa forma, pois o amor ao próxi-
mo deve ser naturalmente natural. As prati-
cas exteriores das religiões também se en-
quadram neste assunto. De que adianta
toda uma liturgia se os participantes estão

vazios de misericórdia? Quantos que parti-
cipam das reuniões sem esquecer seus pro-
blemas? Quantos que afirmam que fazem
um sacrifício para se dedicarem à religiosi-
dade?

 Tudo bem que já não oferecemos holo-
caustos, sacrifícios cruentos, mas também
nossas mãos gotejam sangue através de
nossa língua ferina, maledicências em pen-
samentos e atitudes, omissão, descaso, ex-
comunhão, racismo, preconceito e etc. Tam-
bém os líderes religiosos não estão isentos
de lavar as mãos. Pior ainda, pois eles ser-
vem de exemplo para os fieis.

 É fácil colocar-se num púlpito, no altar,
na roda, na mesa, no terreiro e enaltecer as
virtudes que devemos ter. Difícil é fazer o
que se ensina. Principalmente onde corre
muito dinheiro, porque, ali se está sujeito a
não ver pessoas necessitadas, irmãos se-
dentos de amor e misericórdia, compreen-
são e perdão, apoio e orientação. Periga de
só se ver cifrão nestes locais.

 Em verdade as religiões interesseiras
enaltecem os sacrifícios, principalmente
quando manipulam as consciências para os
dízimos, ofertas, doações e trabalhos vo-
luntários. E os que aceita tal influencia con-
tribuem como se se fosse imolação em coo-
perar. Uns agem também por interesse, pois
acreditam que de uma maneira ou de outra,
Deus os recompensará com bens terrenos
ou com um cantinho no Céu.

 Outrora já falamos que o povo apático
espera daquele que tudo pode os aconteci-
mentos para seu bem viver e tanto ontem
como hoje, nossas ações fazem com que
Deus, simbolicamente é claro, feche os
olhos para nossos sacrifícios que, nada mais
são, do que uma pesada carga, e ainda mais,
desnecessária em nossa vida, o que nos faz
perguntar: Inteligência? Para que serve sem
amor?     MUITA PAZ!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

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!

Amor: Eita! A paquera pode ter alguns imprevistos e talvez o crush não seja exatamente como
você imagina. Porém, a partir do dia 6, 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!

 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.

  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.

 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.

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.

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.

 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.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

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.

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.

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.

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 alegria

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita) / Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao
341, no muro do cemitério da Freguesia do Ó / Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-

2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos pensamentos:
www.bancanovaluz.blogspot.com.br / Leia notícias jornalísticas:

www.saopaulodefato.com.br e Lembre-se:
 EM CADA DIA SEMPRE HÁ UMA NOVA LUZ!

 Venha conhecer nossa feirinha permanente de livros ao preço único de R$ 9,90 cada!
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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. Os
interessados em adquirir o
livro ou o E-BOOK entrar

em contato pelo WhatsApp:
(89) 99925-4882.

Foi um sonho
Eu não sei
Até quando eu verei o amanhã
Eu só sei
Que o passado foi ontem de manhã
E tudo que eu vivi
Não voltará foi um sonho
Que você terminou quando disse
Que é loucura sonhar sem razão
Que o sonho foi bom
Só por que
Não teve continuação
E que poderia virar pesadelo
O amor mesmo que verdadeiro
Tem suas limitações
O futuro
Eu não sei o que será
Talvez nem vamos mais nos encontrarmos
A distancia vai nos separar
E outro sonho
Não poderei realizar

Preta
Preta
Você não sabe
A falta que me faz
É uma saudade que não acaba mais
Você levou um pedaço de mim
Por ande andas.
Diga-me o que anda fazendo.
Até parece que eu estou agora aqui lhe vendo
Pedindo um beijo
E se enroscando em mim
E os nossos papos
Não tinham hora e não tinha fim
Era um grude
Meu por você
E de você por mim
Tudo acabou
Sabíamos que ia ter fim
Acredito até
Que já me esqueceu
E tudo
Foi só um sonho meu
Você agora se esconde de mim

Isolou
Eu perco o barco
Eu perco o sono
Vivo perdido
No abandono
Que você me deixou

O teu silêncio
É um tormento
Eu não aguento
Vivo sofrendo
De amor

Não precisava
Tanta maldade
Até a amizade
Você isolou

Eu sei
Eu não tenho esperança
Você deixou de lembrança
Momentos felizes de amor

Concursos   -1978-Primeiro lugar no concurso de músicas
carnavalesca em Floriano/PI; -1996- Classificado entre as cinco
melhores, com música, para representar Floriano no Festival de
músicas inéditas do SESC em Parnaíba/PI;   -2006- Primeiro lugar na
Mostra SESC Piauí de Música, em Floriano-PI; -2016- Participação na
Primeira mostra TREMEMBÉ de músicas autorais do SESC.

 Publicações impressas   -Pequena Antologia Poética de Floriano
(1998); -Antologia O Colecionador de Poesias do site Beco dos poetas;
-Livro Homenagem aos Vaqueiros e Roceiros – o reconhecimento que
faltava (2017); -Autor do texto da orelha do livro Flor do Mangue (2018),
de Amaro Nascimento; -Revista Fonte, Floriano-PI; -Coletânea Piauí
em Letras (2018); -Coletânea Piauí em Letras II (2019). -Coletânea
Piauí em Letras III (2020) -Adrião Netos & Amigos (2020) -Revista O
Piagui ( Parnaíba - 2020) -Revista Ação Brasil (São Paulo – 2021) -
Jornal O Mar Motta (DF – 2021)

Publicações em sites:   -Correio do norte; -Recanto das Letras; -
Beco dos poetas; -Poetas do Piauí; -https://jc24horas.com.br;
-Blog Tio Borges; -Blog Umbelarte;  -Portal de Floriano; -Jornal São
Paulo em Notícias.

Homenagens   -Diploma do Mérito Cultural Da Costa e Silva, conferido

pela União Brasileira de Escritores do Piauí; -Diploma do Mérito Cultural
e Ecológico Bury-Açu, o Espirito do Brejo, concedido pelo Instituto de
História, Artes e Letras IHAL; -Diploma do Mérito Cultural Poeta Ovídio
Saraiva de Carvalho e Silva; -Diploma do Mérito Cultural na área
profissional de Música, outorgado pela Ordem dos Músicos do Brasil
secção do Piauí; -Certificado de Participação da Solenidade em
Homenagem aos Vaqueiros e Roceiros no -Monumento Nacional do
Jenipapo, conferido pela Academia Campomaiorense de Artes e Letras;
-Dicionário Biográfico Virtual de Escritores Piauienses, de Adrião José
Neto, publicado no site Usina de Letras. - 2019 - Homenagem como
autor convidado do Circulo de Leituras Itinerante em Literatura Piauiense.
- 2019 - Documentário publicado nas redes sociais sobre a obra de José
Paraguassú produzido pela jurista, professora e escritora Ana Paula
(engenhodeletras.blogspot.com)

Projetos e Grupos   -Fundador do Projeto Cultural Florart; -Repórter
correspondente do Jornal São Paulo Em Notícias e   da  revista Ação
Brasil; -Colunista Cultural do site Rota 343; -Membro da ABRAMUS -
Associação Brasileira de Músicas e Artes; -Membro da ALBEARTES-
Academia de Letras e Belas Artes de Floriano e Vale do Parnaíba cadeira
Nº 13; -Membro do Projeto @Barlê, o ponto de encontro dos escritores
florianenses.
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Diretor da OMS pede que países
forneçam mais vacinas a países pobres

A pandemia de Covid-19
está sendo perpetuada por uma
“escandalosa desigualdade”
na distribuição de vacinas, dis-
se o chefe da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,
segunda-feira (24).  O diretor-
geral da OMS pediu, na as-
sembleia ministerial anual da
organização, que os países
doem vacinas ao programa
Covax para imunizar 10% da
população de todos os países
até setembro e 30% até o fim
do ano.

O programa, das Nações
Unidas, tem o objetivo de ga-
rantir que todos os países te-
nham acesso à vacinação.
Tedros também pediu aos fa-
bricantes de vacinas que com-
prometam 50% de seus volu-
mes com o programa este ano.

– Dois violentos tornados
provocaram a morte de pelo
menos 12 pessoas e feriram
mais de 400 enquanto passa-
vam pelo centro e leste da Chi-
na, informaram autoridades lo-
cais .  Ventos violentos atingi-
ram, na sexta-feira à noite, a
cidade de Wuhan, localizada no
centro do país e conhecida por
ser o local onde foram regis-
trados os primeiros casos do
novo coronavírus no final de
2019.  Oito pessoas morreram
e mais de 200 ficaram feridas,
segundo as autoridades da pro-
víncia de Hubei, cuja capital é
Wuhan.  As rajadas de vento
atingiram 260 km/h, causando
estragos significativos – carros
foram destruídos, árvores ar-
rancadas e instalações elétricas
e residências foram danifica-
das.  Trinta casas foram com-

pletamente destruídas, de acor-
do com as autoridades.  A cida-
de de Suzhu, perto de Xangai,
também foi atingida na noite de
sexta-feira por um poderoso
tornado com ventos de mais de
200 km/h, segundo autoridades
locais, que estabeleceram um
balanço de quatro mortos e um
desaparecido, além de 130 fe-
ridos.  No início de maio, uma
violenta tempestade, acompa-
nhada de fortes ventos, matou
11 pessoas em uma cidade per-
to de Xangai. (Fonte: Uol)

Dois tornados deixam ao
menos 12 mortos na China

Internacional
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A Olimpíada de Tóquio acontecerá
mesmo que a cidade esteja sob estado
de emergência por causa da Covid-19,
disse uma autoridade olímpica de alto
escalão nesta sexta-feira (21),
sublinhando os desafios enfrentados
pelos organizadores dos Jogos afetados

Olimpíada de Tóquio acontecerá mesmo
sob estado de emergência, diz COI

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
  (11) 3801-4115   |  (11) 3675-0929

  contato@cirurgicavieira.com.br
     Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h  - Sábado das 8:00 às 16:00 h

www.cirurgicavieira.com.br

 NOSSOS PRODUTOS:   Acessibilidade - Aparelhos -  Assentos
Cadeira de Roda / Banho -  Cintas e malhas de compressão

  Colchões - Mais Produtos

A Cirúrgica Vieira é uma tradicional empresa com sede na
Lapa - Zona Oeste de São Paulo. Mais de 10 anos, servindo sua clientela, com

muita dedicação e inovação sempre...
  Oferecemos qualidade e sofisticação em produtos e serviços especializados, além

de tradição, para melhor servir e atender as necessidades de nossos clientes.

Esporte
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pela pandemia.  Faltando
só nove semanas para o
início dos Jogos, o Comitê
Olímpico Internacional
(COI) procurou acalmar
os temores do Japão de
que o evento represente
um fardo ao sistema
médico já pressionado
pela pandemia ao final de
um encontro virtual de
três dias para debater os
preparativos.

 Como incentivo à
Olimpíada, que foi adiada
em um ano devido à
pandemia de Covid-19, foi

anunciado que o presidente francês,
Emmanuel Macron, cujo país sediará
os Jogos de 2024, planeja comparecer
à cerimônia de abertura de Tóquio.

 O evento esportivo global enfrenta
uma oposição crescente do público

japonês. Uma pesquisa da Reuters
divulgada nesta sexta-feira mostrou
que quase 70% dos entrevistados quer
um cancelamento ou um novo
adiamento.  Indagado se a Olimpíada
acontecerá mesmo que Tóquio esteja
sob estado de emergência, o vice-
presidente do COI, John Coates, que
supervisiona os preparativos,
respondeu: “Certamente que sim”.

 Ele acrescentou que “todos os
planos que temos à disposição para
garantir a segurança e a proteção dos
atletas e do povo do Japão se baseiam
nas piores circunstâncias possíveis”.

 Coates, que concedeu entrevista
coletiva ao final da reunião, disse que
mais de 80% dos ocupantes da Vila
Olímpica serão vacinados antes de 23
de julho, quando a Olimpíada começa.

 Ele ainda disse que pessoal médico
adicional será parte das delegações
olímpicas estrangeiras para apoiar as

operações médicas e a implantação das
contramedidas de Covid-19 nos Jogos.

 O Japão só vacinou 4,1% de sua
população, de acordo com um monitor
global da Reuters, a taxa mais lenta
entre os maiores e mais ricos países do
mundo, e só cerca de metade de seu
corpo médico já completou as
inoculações.  Contrastando com
algumas outras nações do G7 que estão
começando a abandonar as medidas de
lockdown antipandemia, a maior parte
do Japão continua submetida a
restrições de emergência em meio a uma
quarta onda de infecções.  Coates disse
esperar que a aceitação pública dos Jogos
aumente à medida que mais pessoas se
vacinem.  “Mas se não aumentar, nossa
posição é que só temos que seguir com
nosso trabalho. Nosso trabalho é fazer
com que os Jogos sejam seguros para
todos os participantes e todo o povo do
Japão”. (Fonte: Agência Brasil)
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LBV adverte: a pandemia da fome
assusta as famílias brasileiras

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em cinco anos, a fome aumentou no
Brasil e já são 10,3 milhões de pessoas que vivem em
insegurança alimentar grave no país.

 A Legião da Boa Vontade (LBV) continua sua
mobilização social, por meio de campanhas
emergenciais que visam angariar donativos para entregar
itens essenciais, a exemplo do leite, que compõe a
cesta de alimentos necessários para reforçar a
alimentação da família e ajudar no desenvolvimento de
crianças.

 Por isso, a LBV necessita de doações para continuar
prestando o atendimento a milhares de famílias em
vulnerabilidade social e em risco alimentar que foram
duramente afetadas com os impactos socioeconômicos
da pandemia da Covid-19.

 A meta da entidade é entregar por meio da campanha
Diga SIM, até agosto, nas cinco regiões do país, 85 mil
cestas de alimentos; 242 mil litros de leite; 91 mil kits
de higiene e de limpeza; e ainda 20 mil cobertores para
famílias que residem em regiões onde o inverno é mais
rigoroso, além de continuar com o atendimento em suas
82 unidades socioeducacionais.

 Para colaborar é só acessar o www.lbv.org.br ,
selecionando a opção que desejar e doando qualquer

valor. Também pode ser feita uma transferência
bancária pelo PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

 As contas bancárias são as seguintes:

Bradesco: Agência: 0292-5
 C/C: 92830-5;

Itaú: Agência: 0237
 C/C: 73700-2;

Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2;

Caixa Econômica Federal: Agência: 1231
operação: 003
 C/C: 100-0;

Santander: Agência: 0239
C/C: 13.002754-6.

Conheça as ações realizadas pela LBV no endereço @lbvbrasil
no Facebook, no Instagram e no YouTube.
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