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AÇÃO BRASIL
A vida é uma escola, ou deveria ser!

Ju Ahely

As dificuldades em usar as
experiências vividas para
ser ou fazer melhor existe.
Existe também a
dificuldade em colocar a
memória dos longos anos
vividos ao nosso favor.
Parece fácil usar a
memória para guardar
experiências sem
serventia para a evolução.
Na estrada da vida é fácil
retornar aos caminhos já
vividos, mesmo sabendo
que esses caminhos não
levam aos sonhos
interiores que precisamos
realizar para sentirmos
felizes no hoje. E com isso
se torna imensa a
capacidade de repetir o
erro, como se o erro
tivesse poder para seduzir
e controlar.
Parece normal conviver
com pessoas que
acumulam anos de vida e
esperar em vão por uma
atitude de sabedoria e
virtude. A maioria vive,
mas não aprende.
Valorizar a vivência é
também usar a memória
para trazer ao hoje
experiências vividas e
sentir esperança
priorizando o bom que se
vive! Muito de bom foi feito
para ser alicerce para o
agora. Sinta-se pronto para
o novo!
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Guerras, guerras e guerras! Vacinas, vacinas e vacinas!
Remédios, remédios e remédios. Mortes, mortes e mortes. Apenas disso vivemos nos últimos 24 meses. Porém,
uma coisa bem importante tem sido esquecida e nós não
estamos nos dando conta: o amor entre todos. Em nossas reportagens, matérias e coberturas, vemos tudo, absolutamente tudo, sendo
politizado. Sejam falas, atos ou gestos, a sociedade está em uma
fase de entender tudo como genocídio, mimimi ou negacionismo.
Falta compreensão, empatia e estudo. Falta amor.
Nós, como meio de comunicação, comemoramos muito cada dose
contra a Covid aplicada, mas gostaríamos de ver nas redes sociais
mais doses de amor.

Calixto dos Reis

Admistração e Redação:
Rua Alexandre Fuzaro, 102 Jardim Primavera - Cep: 027-55080 Celular: oi - 9.5407-8696 - 9.5127-7600 tim Telefone: 2309-3526 www.facebook.com/sebastiaocalixtodos.reis
E-mail: jornalspnoticias@yahoo.com.br
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AÇÃO BRASIL
A vida é uma escola, ou deveria ser!
As dificuldades em usar as
experiências vividas para ser ou
fazer melhor existe. Existe
também a dificuldade em colocar
a memória dos longos anos
vividos ao nosso favor. Parece
fácil usar a memória para guardar
experiências sem serventia para a
evolução.
Na estrada da vida é fácil
retornar aos caminhos já vividos,
mesmo sabendo que esses
caminhos não levam aos sonhos
interiores que precisamos realizar
para sentirmos felizes no hoje. E
com isso se torna imensa a
capacidade de repetir o erro,
como se o erro tivesse poder para
seduzir e controlar.
Parece normal conviver com
pessoas que acumulam anos de
vida e esperar em vão por uma
atitude de sabedoria e virtude. A
maioria vive, mas não aprende.
Valorizar a vivência é também
usar a memória para trazer ao
hoje experiências vividas e sentir
esperança priorizando o bom que
se vive! Muito de bom foi feito
para ser alicerce para o agora.
Sinta-se pronto para o novo!
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Programa
Calixto dos Reis

Cassius Clay

Todos SABADOS
DAS 12H ÁS 14H

JORNALISTA: CALIXTO DOS REIS - MTB: 0062284/SP

9.5407-8696
AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO (PRÓX. A PADARIA LAREIRA)

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
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Curiosidade

Adir Vergilio

Os passageiros de motocicletas, motonetas e
ciclomotores só poderão ser transportados:

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

Utilizando capacete de segurança; Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do
condutor; Usando vestuário de
proteção, de acordo com as
especif icações do CONTRAN. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento,
preferencialmente no centro

da faixa, mais à direita ou no
bordo direito da pista sempre
que não houver acostamento ou
faixa própria a eles destinada.
É proibida a sua circulação nas
vias de trânsito rápido e sobre
as calçadas das vias urbanas.
Quando uma via comportar
duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada
ao uso exclusivo de outro tipo
de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas
deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos

bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no
sentido contrário ao fluxo dos
veículos automotores, desde
que dotado o trecho com ciclofaixa; Desde que autorizado e
devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas
nos passeios. - A Resolução n°
453/13 do CONTRAN disciplina o uso de capacete de segurança pelo condutor e passagei-

ros de motocicletas, motonetas,
ciclomotores, triciclos e quadriciclos motorizados. - A Resolução n° 129/2001 do CONTRAN
estabelece os requisitos de segurança e dispensa a obrigatoriedade do uso de capacete
para o condutor e passageiros
do triciclo automotor com cabine fechada quando em circulação, somente em vias urbanas.
- Todo cidadão ou entidade civil
tem o direito de solicitar, por
escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de
Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem
como sugerir alterações em
normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional
de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento,
esclarecendo ou justificando a
análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante
quando tal evento ocorrerá. As
campanhas de trânsito devem
esclarecer quais são as atribuições dos órgãos e entidades
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. A educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever
prioritário para os componentes
do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN estabelecerá,
anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de
âmbito nacional, que deverão
ser promovidas por todos os
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em
especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados
prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.
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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
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A Rádio SP Noticias está
radiorevistaemacao.com

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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INTERNACIONAL

Ucrânia cria site para recrutar soldados
estrangeiros para a guerra; Brasil está na lista

O governo ucraniano lançou um site com instruções a voluntários que desejam entrar na defesa do país aos
ataques militares russos, iniciados no último dia 24 de fevereiro. De acordo com o governo, o conflito “não se trata
apenas de uma invasão da Ucrânia pela Rússia, mas do início de uma guerra contra toda a Europa”, e convoca
soldados para a Legião Internacional da Ucrânia, criada pelo presidente Volodymyr Zelensky.
Segundo o jornal O Globo, o site possui instruções para quem deseja se alistar ao exército ucraniano. O país
busca voluntários com experiência em combate, incluindo brasileiros, que estejam “ao lado da Ucrânia contra a
invasão russa”.
O interessado deve seguir sete passos para ingressar na Legião Internacional de Defesa da Ucrânia, iniciando
por buscar a Embaixada da Ucrânia no país de origem, apresentar passaporte válido para viagens ao exterior e
documentos que comprovem o registro de serviço militar e participação em combate. O consulado pode solicitar
outro tipo de documentação.
Em seguida, o voluntário deve comparecer à Embaixada com documentos para entrevista com o Adido de
Defesa e providenciar o visto com o Cônsul e apresentar um pedido de alistamento para o serviço militar voluntário,
baseado em contrato nas Forças Armadas da Ucrânia.
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GERAL

“Em nome do amor”: casal do
DF adota menino com paralisia cerebral
“Em nome do amor”:
casal do DF adota
menino com
paralisia cerebral
A servidora Juliane Patrícia Guedes não
poderia imaginar que o momento mais feliz da
vida dela aconteceria em um passeio de parque, com uma criança de 3 anos.
“Ele me chamou de mamãe?”, foi a reação
da mulher de 32 anos, quando escutou a fala
do pequeno Geovanny. Aquele foi o segundo
encontro do processo de adoção do menino,
que sofre de Paralisia Cerebral Bilateral Espática. Até aquele dia, o pequeno estava em busca de uma família. Geovanny é uma das três
crianças que participaram do processo de busca ativa organizado pela Vara da Infância e da
Juventude do DF (VIJ-DF), em outubro do ano
passado. O projeto Em Busca de um Lar colocou em evidência, além de Geovanny, os meninos Tomas Lucas, 2 anos, e João Miguel, 4.
Os protagonistas da campanha nasceram com
problemas de saúde e, por isso, têm mais dificuldade de deixar os abrigos infantis rumo a
uma nova família. (Metropoles)

Herói da noite: menino de
11 anos viaja sozinho da
Ucrânia para a Eslováquia
Um menino de Zaporizhzhia,
no sudeste da Ucrânia, foi
aclamado “um herói da noite”
pelas autoridades eslovacas
depois que disseram que ele
cruzou a fronteira da Ucrânia
para a Eslováquia por conta
própria. O menino de 11
anos carregava uma
mochila, um saco plástico e
um passaporte, e tinha um
número de telefone escrito

na mão, segundo o
Ministério do Interior
eslovaco. “Ele veio
sozinho porque seus pais
tiveram que ficar na Ucrânia.
Voluntários cuidaram dele, o
levaram para um lugar
quente e lhe deram comida
e bebida”, disse o
ministério. O comunicado,
publicado na página do
Facebook do ministério no

sábado (5), dizia que graças
às informações escritas na
mão do menino e em um
pedaço de papel dobrado em
seu passaporte, os
funcionários da fronteira
conseguiram entrar em
contato com os parentes do
menino na Eslováquia, que
puderam então buscá-lo.
“Ele conquistou a todos
com seu sorriso, destemor e
determinação dignos de um
verdadeiro herói”, dizia o
comunicado. Não está claro

por que o menino estava
desacompanhado.
A CNN não pôde verificar
independentemente este
caso individual, mas mais de
1,5 milhão de refugiados já
deixaram a Ucrânia desde 24
de fevereiro, de acordo com
a ONU em 3 de março. De
todos refugiados que
fugiram, a maioria deles
cruzou para a Polônia.
Outros foram para países
como Hungria, Eslováquia,
Moldávia e Romênia. (CNN)
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Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nadaCalixto
faltará.
dos Reis

No Egipto, as bibliotecas
eram chamadas
''Tesouro dos remédios
da alma''. De fato é nelas
que se cura a ignorância,
a mais perigosa das
enfermidades e a origem
de todas as outras.

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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Venha conhecer o NAB Brasilândia e
participar desta alegria!
O Núcleo Assistencial Brasilândia nasceu de um sonho idealizado por sua fundadora Sra. Wanda Marolo. Contando com a
ajuda de amigos, o NAB Brasilândia inicia sua trajetória através de salões de igrejas fornecidas voluntariamente, onde crianças
com deficiência física e mental eram atendidas através de consultas com profissionais que se comoveram com a iniciativa.
Após cinco anos de muitas dificuldades e alegrias, conseguimos em 31 de julho de 2005, fundar a casa que hoje atende cerca
de 121 crianças, sendo que este número é alterado a todo o momento devido às diversidades. Contamos com profissionais que
nos fornecem apoio nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, acupuntura e outros. Percebemos
que não era o bastante somente o apoio profissional, que a felicidade era um dos maiores remédios para o tratamento das
mesmas, por este motivo criamos a TERAPIA COM ALEGRIA, na qual passeios e muita diversão fazem toda a diferença para
nossas crianças. Todo este sonho é movido somente por doações que recebemos e vendemos em nosso bazar, localizado ao
lado da instituição, e também de doações através de nossas contas correntes.
A solidariedade de nossos parceiros e tantos outros que se motivam em doar é o que faz este sonho continuar a cada dia.

Como ajudar - O NAB vive exclusivamente de
doações. Há várias formas de nos ajudar: - Doações
para o Bazar: Aceitamos mercadorias novas ou usadas
como, roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos,
brinquedos entre outros, que são vendidas em nosso
Bazar, tornando-se renda para a manutenção da
Instituição; - Doações via depósito bancário: Com
essas doações conseguimos manter as despesas
básicas da instituição, veja abaixo as formas de fazê-lo:

Nosso Bazar: Venha conhecer o BAZAR DO
NAB, um espaço permanente de vendas, aberto ao
público, onde comercializamos produtos novos e
usados a preços muito reduzidos. Esta é uma
importante fonte de renda para a manutenção das
atividades desenvolvidas pela instituição. Retiramos
as doações no local ou elas podem ser entregues no
endereço abaixo.

Para contribuir, basta entrar em contato: (11) 3925-6722 - faleconosco@nabbrasilandia.org.br
WhatsApp (11) 96744 7924 - Localização: R. João Pinto de Oliveira, 104 - Brasilândia. Funcionamento: de 2ª. à
6ª. feira - Consulte-nos sobre horário especial durante a Pandemia
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TECNOLOGIA

Calixto dos Reis

WhatsApp testa recurso de enquetes em grupos, diz site

O WhatsApp está usando sua versão beta do iPhone para testar um recurso que permite criar enquetes em
grupos. A informação foi revelada nesta segunda-feira (7) pelo site WABetaInfo, que acompanha atualizações do
aplicativo.
Segundo a página, as evidências de que o WhatsApp está trabalhando na nova funcionalidade foram encontradas
na versão 22.6.0.70 para iOS. Ela está disponível para participantes do TestFlight, programa da Apple para aplicativos
testarem versões com um grupo de usuários.
Uma imagem mostra o campo em que usuários podem definir qual será a pergunta. Não há informações sobre
como as opções da enquete serão definidas.
As enquetes e as respostas escolhidas pelos usuários também contarão com criptografia de ponta a ponta, assim
como todas as outras mensagens enviadas em conversas do WhatsApp. Isso impede que pessoas fora da conversa
tenham acesso aos votos de cada pessoa.
Ainda de acordo com o WABetaInfo, o recurso está em desenvolvimento e, por isso, ainda não há mais detalhes
sobre como ele funcionará.
Procurado pelo g1, o WhatsApp disse não vai comentar. (G1)

Atenção Cantores e Compositores que
tem interesse em divulgar seu trabalho
em nosso meios de acomunicação cito:
Jornal, Revista, Site, Rádio & TV
venham nós procurar através dos
nossos contatos:
(11) 95407-8696 - Falar com Calixtos dos Reis
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Beleza
Pele acneica: confira cinco dicas
simples para prevenir espinhas

Marcia Martins

Algumas pessoas possuem maior predisposição para
espinhas, como pele oleosa e
histórico familiar. Apesar de
muitas vezes o tratamento ser
longo, alguns hábitos cotidianos podem minimizar o surgimento de espinhas no rosto.
Confira 5 dicas de hábitos diários que podem te ajudar a tratar a acne:
Não esprema as espinhas
Este é um erro frequentemente cometido, porém espremer espinhas é a pior solução
para removê-las. A curto prazo, a espinha pode até desaparecer, mas a longo prazo a
ação irá piorar o aspecto da
pele. Além das manchas que
podem surgir, espremer a lesão pode piorá-la, causando
dor, inchaço e até infecção.
Não passe a mão no rosto
o tempo todo
Passar as mãos no rosto
com frequência ajuda a estimular a produção de sebo, o
que deixa a pele mais oleosa.
Se você já sofre com oleosidade, as chances das espinhas
aparecerem se torna ainda
maior. Além disso, as mãos
sujas podem infeccionar acnes
já existentes, piorando o aspecto da pele.
Não lave o rosto muitas vezes ao dia
Lavar o rosto é ótimo, mas
nada em excesso é bom. Lavar o rosto muitas vezes ao dia
gera o efeito contrário, aumentando a oleosidade. crie a rotina de limpar a pele duas vezes ao dia e sempre se lembre
de tirar a maquiagem.
Evite exposição solar excessiva
Dizem por aí que o sol aju-

da a disfarçar as espinhas,
mas isso não passa de um
grande engano. As radiações
podem contribuir para o aparecimento de manchas nos
locais das espinhas. Além
disso, a alta exposição também estimula a produção de
sebo, gerando maior oleosidade.. Por isso, lembre-se
sempre de usar protetor solar e evite tomar sol entre 10h
e 16h, quando os raios são
mais intensos. Lembre-se
também de consultar um
dermatologista, pois nem
todo filtro solar é indicado para
peles acneicas.

ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR

Tenha uma alimentação
balanceada
A alimentação também é
muito importante para manter a saúde da pele. Açúcares e gorduras estimulam a
oleosidade, então devem ser
evitados durante o tratamento. Não precisa banir nenhum alimento de sua dieta,
apenas consumi-los com
consciência e sem exagero.

Renda extra: aumente seu lucro
vendendo perfumes
3951-9477
9.7297-3530 - 9.5407-8696
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FAMOSOS

Calixto dos Reis

Internautas ficam chocados com o valor
do show de Ludmilla
“Muito caro, sem condições”
Ludmilla gerou
polêmica no último final
de semana, após
viralizar na rede social o
valor do ingresso do
show que a cantora fez
no sábado (05), que
chega a custar R$ 1,2
mil (mais taxa de R$
120) no lote atual para
os homens. Já as
mulheres terão que
desembolsar R$ 800,
além de R$ 80 de taxa.
O show Nunanice é o
projeto de pagode que
Ludmilla lançou no ano
passado.
Vale ressaltar que o
valor do ingresso dá
direito à open bar, ou
seja, apenas as são
bebidas liberadas. Já a
comida é a parte.
Na web, alguns
internautas repercutiram
o valor alto do show da
artista: “Que absurdo,
não vou nunca”, “Muito
caro, sem condições”,
“Como ela pode cobrar
tudo isso?”, “Se
depender de mim, não
pago jamais”, foram
algumas reações dos
usuários na internet.
(Isto É)
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TOP 1 da Musa Fitness

A modelo Regiane
Gatti, moradora da
cidade de Hortolândia é
a mais nova Musa Fitness do Estado de São
Paulo. Além da faixa e
da coroação a modelo
fatutou um Troféu e nais
3 mil reais. Apaixonada
pela rotina saudável,
viu no esporte uma
inspiração para um
novo desafio. Parabéns.
Hein e por quê?
16
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POESIA EM FOCO
Taça de vinho

Tudo é ilusão,
numa taça de
vinho, afogando a
tristeza
Misturando os
copos, os corpos

e a solidão
Ao som do
violino, viajo nos
meus sonhos e
incertezas
A sua ausência é

a presença, numa
triste canção
As companhias
se vão,
aumentando o
vazio
Encho outro
copo, mais um
trago para
esquentar o frio
Se você não
vem, tento
esquecer
Que esse amor é
a razão do meu
triste viver

As folhas de
outono caindo
Cobrindo o chão
de vermelho
dourado
Que o sol com
seus raios pintou
São as cores da
saudade
Que no meu
peito restou
Nem a noite,
com sua suave
brisa
Aplaca o calor
do meu corpo
em chamas
Que o vento
forte não
consegue apagar

O outono me
traz lembranças
Das noites
quentes, que
convidavam pra
gente se amar.
Tudo que vejo é
o teu sorriso
O teu corpo

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

colorindo a areia
da praia
Teus cabelos em
desalinho
Teus pés
descalços
Seguindo meus
caminhos

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

Dina
Paraguassú
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Guerras

94778-1027
Erivelton
Para que servem?
Implodir o amor
Explodir o ódio
Implodir a vida
Explodir a morte
Implodir a alegria
Explodir a tristeza
Implodir o riso
Explodir a lágrima
Implodir o bem-estar
Explodir a dor
Implodir a amizade
Explodir o rancor
Implodir a razão
Explodir a raça humana

Implodir a capacidade
Explodir a miséria
Implodir a lealdade
Explodir a desonestidade
Implodir a emoção
Explodir a frieza
Implodir a esperança
Explodir a crença
Implodir o coração
Explodir a fé
Implodir a ordem
Explodir o caos
Implodir o começo
Explodir o fim.

Poeta Camilo Martins
Presidente da AMLH
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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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BOMBEIRO CAETANO
INFORMA:

Confira as dicas de como se
comportar durante os temporais

CURSOS NÁUTICOS
Não perca a oportunidade de fazer os Cursos
náuticos de Arrais Amador, Mestre Amador e
Motonauta que são será realizados pela
GBC, (Grupo Bombeiro Caetano) em parceria
com a Escola Náutica Marina Marola Guarujá - SP - Aulas de Barco e Jet-Ski,
sendo 6 hs de barco e 3 hs de jet.
Ligue agora e aproveite essa oportunidade.

Saiba o que fazer, quando: 1) Há previsão de chuvas fortes: Não
jogar resíduos nas ruas, pois a ação entope bueiros e galerias,
impedindo o escoamento das águas. No caso de a água subir, levar
o lixo para um local alto, que esteja livre de enxurradas e enchentes; -Verificar as condições de conservação das paredes e do madeiramento do telhado. Desligar os aparelhos eletrônicos e a chave
geral; Em locais de alagamento brusco, evitar caminhar, trafegar
com bicicleta ou outro veículo, pois pode haver buracos, formação
de enxurrada e outros riscos. Recomenda-se aguardar em local
alto e seguro até a chuva passar. 2) Se está dentro do carro, durante chuva forte: Caso esteja em local seguro e ocorram chuvas fortes na cidade, não se aventure a enfrentar alagamentos, pois os
riscos são muito grandes. Não feche cruzamentos e facilite a passagem de veículos de socorro. Quando possível, evite dirigir sob
fortes chuvas. Pare em local seguro e espere a chuva passar. O
mais importante é manter sempre a calma. Assim você consegue
ajudar a si e a outras pessoas.
3) Há ocorrência de raios: Cuidados fora de casa: Abrigue-se em
uma casa, edifício; Caso esteja em um veículo, não saia. Feche os
vidros e não encoste nas partes metálicas; Evite lugares abertos,
como estacionamentos, praias, campos de futebol, etc; Se estiver
no mar, rio, lago ou piscina, saia imediatamente; Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques,
caixas d’água, etc; Afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame, etc; Evitar jogar
bola, nadar e fazer exercícios em locais abertos, onde há risco de
ser atingido por raio. Evite soltar pipas e não carregue objetos, como
canos e varas de pesca; Evite andar de bicicleta, motocicleta ou a
cavalo; Se não houver nenhum abrigo por perto, fique agachado
com os pés juntos até a tempestade passar. Não se deite no chão.
Cuidados em casa: Afaste-se de aparelhos e objetos ligados à
rede elétrica, como televisores, geladeiras e fogões; Afaste-se de
janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho.
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Todos os sábados das 9h ás 10h
21

Alerta

Morte de Paulinha Abelha alerta
para risco de emagrecedores

A morte da cantora Paulinha Abelha aos 48 anos, chama a
atenção não só pela perda da artista, mas pelo falta de uma
causa específica para seu quadro. Apesar de o atestado de óbito
apontar “comprometimento multissistêmico” como causa da
morte, em coletiva de imprensa foi revelado que a investigação
do quadro da vocalista apontava para três hipóteses: uma doença
autoimune não identificada, síndrome de Haff ou intoxicação
hepática gerada por medicamentos para perder peso. A cantora
tomava uma fórmula receitada por um nutrólogo.
Para o doutor Henrique Perobelli, mestre em Ciências da
Saúde e gastro e proctologista na Rede de Hospitais São Camilo,
apenas a própria investigação médica poderá afirmar qual é a
hipótese correta. Todavia, é inegável que os sintomas de Paulinha
Abelha, como enjoo, vômito e inflamação no fígado, se
assemelham aos de quem enfrenta problemas hepáticos
associados à ingestão de inibidores de apetite e queimadores
de gordura.
“O fígado é um órgão que depura todas as proteínas ingeridas
pelo organismo. Se você ingere constantemente um
medicamento hepatotóxico, você pode estar causando uma
sobrecarga nele, seguida de lesão hepática e, por último, uma
insuficiência hepática. Neste caso, o paciente pode até morrer
de insuficiência múltipla dos órgãos”, aponta Perobelli.

Revista Ação Brasil / Março de 2022
Marcia Martins
Pressão estética
Segundo o médico, os motivos para uso deste tipo de
medicamento não devem envolver estética. Muito pelo contrário,
devem ser embasados através de avaliação endocrinológica e
fatores de risco à saúde, como obesidade, hipertensão, síndrome
metabólica, entre outras enfermidades.
“Uma pessoa que é magra, no caso, não deve procurar um
especialista para tomar esse remédio”, comenta o médico.
Independente dos fatores de saúde ou estéticos que levaram
Paulinha Abelha a se submeter a um tratamento como esse, para
Jéssica Souza, psicóloga clínica, é importante dar um olhar social
ao caso. Em sua avaliação, é preciso levar em consideração as
pressões estéticas sobre o corpo feminino e que se trata de uma
mulher artista, cujo corpo e imagem eram seu portfólio.
“No caso dela, há, sim, uma suscetibilidade maior a estas
pressões estéticas. Como ela era famosa, se torna alvo fácil de
críticas, assim como seu corpo. Além disso, querendo ou não, ela
fazia parte de um grupo que as vestimentas evidenciam a
sensualidade”, pondera.
Os riscos de ceder às pressões estéticas, segundo a profissional,
vão muito além dos prejuízos físicos. Existe, inclusive, a
possibilidade de desenvolver distúrbio de distorção de imagem. Ou
seja, quanto mais a pessoa se olhar no espelho, mais ela achará
que há algo a ser mudado.
“Quando a pessoa faz pequenas mudanças no corpo, ela pode
desenvolver isso. Em algumas pessoas é como se fosse uma droga.
De fato, podemos ver aí exemplos como Ken Humano, a Barbie
Humana. São pessoas que fizeram mudanças no corpo e não
conseguiram parar”, explica Souza.
Cuidado com a saúde
A origem da inflamação no fígado de Paulinha Abelha ainda
não foi divulgada. Entretanto, especialistas orientam que as pessoas
redobrem o cuidado com a saúde física e psíquica. O uso de
inibidores de peso, por exemplo, deve ser feito apenas sob prescrição
médica. “É viável evitar fórmulas também, pois têm muitas
substâncias que não são necessárias no nosso organismo. Além
disso, em qualquer sinal de enjoô, vômito ou urina escura interrompa
o uso do remédio e procure ajuda médica”, aconselha o médico
Henrique Perobelli. Do ponto de vista psicológico, Jessica Souza
aconselha a busca pelo autoconhecimento. Para ela, a psicoterapia
é um caminho eficaz para lidar com essas pressões.
“Se vc não se conhece você está fadado a tomar caminhos que
você não tem.
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Destaque

A autoridade está na experiência
Quando eu era criança e fazia da vida de mamãe um
inferno de preocupações mil, nunca imaginava sua dor, seus
pesadelos e seus sentimentos de ternura e cuidado por mim
e, claro, pelos meus irmãos. Ouvia vez por outra ela dizer:
Vocês só saberão o que se passa no coração de pai e mãe
quando vocês também forem pai e mãe.
Aquilo tudo para mim não passava de marola e eu nunca
dei importância. Fazia chantagem, pulava nas árvores, ia tomar
banho no rio e nas lagoas, me embrenhava no mato caçando
passarinho, ia para outros bairros e até outras cidades sem
nenhum cuidado e sem autorização dos meus pais. Saía sem
dizer aonde ia e nem que horas iria chegar. Achava, aos doze
ou treze anos de idade, que já era dono do meu destino... E
continuei a fazer isso sem nenhuma responsabilidade com a
vida séria. Quanta dor mamãe e papai passaram por mim.
Quantas lágrimas de preocupação, sem saber onde eu estaria
naquele momento e o que de mal poderia me acontecer. Algum
acidente, me afogasse, uma cobra me picasse, me perdesse
na mata, ser apanhado por marginais, me metesse em
alguma confusão... Mesmo ser preso, confundido com algum
bandido e até morto. Quantas vezes cheguei em casa tarde
da noite e lá estavam eles ainda acordados, à espera de
minha chegada, me olhavam com muita compaixão e só então
iam dormir, para depois, eu fazer tudo outra vez. Vi muitas
vezes mamãe chorando, eu não sabia por que. Daí vinha meu
irmão e me dizia baixinho no ouvido, mamãe estava muito
preocupada contigo, não parava de falar o quanto tinha medo
do que te poderia acontecer.
Fico às vezes pensando no sofrer de mamãe em saber
apenas notícias minha, estando eu tão longe. À noite, sem
dormir, preocupada em como eu estou e o que me poderá
acontecer sem a sua proteção, seu cuidado e o aconchego
do seu colo...
Hoje, longe daquele tempo e do lugar, não tenho mais
papai, ele já descansa numa sepultura fria e apenas pintada
de branco num lugar bem longe de mim. Eu não o vi
envelhecer, morrer e ser sepultado. Pobre papai, quanto sofreu
por minha causa. Levava-me em suas viagens para que eu
não ficasse só e aprontasse alguma arte e me ferisse ou
mesmo me desse muito mal, não queria me ver sofrer... Me
amava!
Minha mãe ainda está lá, é distante e não a estou vendo
envelhecer também e provavelmente não a verei morrer... Mas
aquelas palavras de mamãe, como profecia, foram muito fortes
e ecoam sempre em meu coração: “Você só saberá o que é
o sofrimento do pai e da mãe, quando você também tiver
filhos”.
Carrego hoje a experiência de ser pai e choro as mesmas
angustias de mamãe. Tenho filhos, três, e a preocupação
serena de conservar bem cada um deles. Os filhos não
entendem esse sentimento, até que o ciclo os alcance
também. São durões, se acham intocáveis e que nunca vai
acontecer nada com eles e o pai fica se derretendo de medo
de que essa barreira de autoconfiança se rompa e a avalanche
da desgraça os cubra de males. Eles contestam, acham ruim
esse sentimento de proteção do pai.

Um dia desse meu filho do meio pediu o carro para ir até
a universidade, iria fazer uma visita a um colega, a filha mais
velha disse que iria junto e o caçula também... E lá se foram
os três! Meu Deus, que angustia e o coração apertado e dá a
hora que ele disse que voltariam e não voltam e aquilo vai
crescendo como um turbilhão de maus pensamentos e pensei
comigo: E se acontece um acidente, perco logo os três...
Meu Jesus amado! Pude sentir a agonia que mamãe sentia e
ver a verdade em suas palavras.
Sinto-me como pagando todos os sofrimentos que impus
a meus pais, no trato com os meus filhos. Até a separação
que com muita dor causei à minha mãe, saindo de minha
terra e vindo pra uma tão distante, isso estou a pagar! Minha
filha mais velha, casada, se mudou para Belém do Pará, já
há 11 anos e nos deixou aqui em São Paulo... Até nisso não
está sendo diferente. Tenho uma netinha de 9 anos e que não
a vejo e nem estou acompanhando o seu desenvolvimento!
Só temos autoridade para falar de algo se temos passado
pela experiência, se somos testemunhas presenciais dos
fatos. Mamãe sabia do que estava falando, tinha toda a
autoridade para falar.
Oh! Vale da sombra da morte é essa experiência. Hoje
posso dizer que estou morrendo um pouco. Com muitas
lágrimas e soluços escrevo e com gosto de sangue na boca
vivencio este momento. Esse lembrar de papai... Há 16 anos
faleceu, mas a presença é constante na memória.
Via dolorosa da alma é o sentir a dor de mamãe e o saber
que até hoje essa dor não passa e os ferimentos de amor
não cicatrizam nunca! E segue o eco repetindo... Oh, mamãe,
como você tinha razão!

Dr. Camilo Martins, Ph.I
Presidente da AMLH
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IGREJA
EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA
NAS PEGADAS
DE JESUS
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Falta pouco pra que a gente possa voltar a sorrir e
encantar ao mundo com o nosso ritual de cura.
Se você ainda não garantiu sua fantasia, procure já o
seu chefe de ala e venha ser feliz com a gente.

Confira as fantasias de ala
comerciais ainda disponíveis:
www.sociedaderosasdeouro.com.br/fantasias-2022/
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Professor João Augusto

9.5247-7510
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Saúde

Calixto Reis

Governo sanciona Política Nacional
de Atenção à Oncologia Pediátrica
Foi sancionada, terça-feira (8), a lei
que institui a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. De acordo
com informações da Agência Senado,
a norma visa reduzir a mortalidade e o
abandono do tratamento, para melhorar
a qualidade de vida das crianças e adolescentes com câncer, na faixa etária de
0 a 19 anos.
Oriundo do PL 3.921/2020, a Lei
14.308, de 2022, foi aprovada pelo Senado em fevereiro e agora, após sancionada com vetos pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), o texto foi publicado no
Diário Oficial da União desta quarta-feira (9). A nova lei prevê ações de prevenção, detecção precoce, tratamento,
assistência social e cuidados paliativos.
Em suas diretrizes ela determina ainda
o respeito à dignidade humana, além do
tratamento universal e integral às crianças e aos adolescentes, priorizando o
diagnóstico precoce.
Também fica estabelecida a oncologia pediátrica nos serviços e ações
previstos no Plano de Atenção para o
Diagnóstico e Tratamento do Câncer,
além de planos estaduais de atenção
oncológica pediátrica. O texto determi-

na, ainda, que sejam atualizados os centros habilitados em oncologia pediátrica
para facilitar o diagnóstico precoce.
A Política Nacional de Atenção à
Oncologia Pediátrica prevê também a
promoção da ciência e da tecnologia
como forma de melhorar o tratamento
do câncer e os índices de sobrevida, a
implementação de processos contínuos
de capacitação dos profissionais da área
e campanhas nacionais e regionais de

conscientização sobre o assunto.
Bolsonaro vetou o reconhecimento
das instituições, das casas de apoio e
dos grupos de apoio na rede de atenção oncológica do Ministério da Saúde
e das secretarias estaduais de saúde.
Outro veto ocorreu em trecho sobre a
abrangência da nova política à saúde
suplementar. O condicionamento de repasses de recursos da União aos estados também foi vetado pelo presidente.
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Coletânea
ColetâneaCalixto
Calixtodos
dosReis
Reiscom
com
as
asmelhores
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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Vitamina
C: 10 coisas que vocêda
precisa
saber
Dia
Internacional
Mulher
para incluir o produto no skincare!

Dia 08 de março celebra-se o dia da mulher. Antes de uma data comemorativa, deve servir como reflexão. Uma justa
homenagem àquelas que, de geração em geração, lutaram e lutam pelo seu espaço, seja no âmbito cultural, social e
profissional. Muitas vezes excluídas dos relatos históricos tradicionais, as mulheres tiveram e têm importância fundamental nas transformações ocorridas no país. Ser mulher numa sociedade como a nossa, não é tarefa das mais
simples. Seu valor é constantemente questionado frente a uma cultura que, por mais que tenha se modificado – ainda
de forma tímida – permanece predominantemente masculina. Tal é possível notar com maior clareza no âmbito profissional. Não são poucas as mulheres que, com garra e perseverança, alcançaram postos de destaque profissional mas
que infelizmente não recebem a remuneração condizente com o cargo. Não são poucas as mulheres que, mesmo
ocupando as mesmas funções que homens, recebem salários bem inferiores a estes. Mas, como já dito, tal não se
limita unicamente ao profissional. Esta situação inferior se repete nos diversos segmentos sociais. A mulher luta e
persiste, dificilmente desiste. Tem resiliência apesar das dificuldades. Porém, contra tudo e contra todos, a mulher
consegue transpor tais barreiras com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos, fruto do amor e ternura que permeiam
sua existência. Sua sagacidade e vontade de vencer são dignas das mais altas honrarias. São líderes natas. O
Revista Ação Brasil não poderia deixar passar em branco tão belíssima data, e à estas incansáveis e combatentes
guerreiras rendemos nossas homenagens, desejando a todas um lindo e especial dia, na certeza de que seus esforços serão devidamente recompensados, num futuro próximo, em uma sociedade mais justa e igualitária
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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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Programa
FERREIRA SANTOS
Todas quintas-feiras das 19h ás 20h
Apresentação

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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JORNALISTA: CALIXTO DOS
REIS - MTB: 0062284/SP

9.5407-8696

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

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
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Programa Calixto dos Reis
DE SEGUNDA
Á SEXTA DAS
15H ÁS 16H
TERÇA, QUARTA
E QUINTAS DAS
18H ÁS 19H
SÁBADOS
DAS 13HS
ÀS 14HS

JORNALISTA: CALIXTO DOS
REIS - MTB: 0062284/SP

9.5407-8696
9.7297-3530

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

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
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Programas Pegadas de Jesus
com Fernando Henrique

Apresentador Fernando Henrique
e o Professor João Augusto
Todos os sábados das 11h as 12h
WWW.RADIOACAOBRASIL.COM
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AV. DEP. EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO
(PRÓX. A PADARIA LAREIRA)

9.7297-3530 - 9.5407-8696

