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Outubro Rosa: A Cor da Cura!

Calixto  dos Reis

O câncer de mama
matou, em média, quase
50 pessoas por dia em
2021 no país, revelam da-
dos do Ministério da Saú-
de. No total, foram 18,2 mil
vítimas no ano passado.
Apesar do número alto, a
cura não é inatingível. Um
em cada três casos de
câncer de mama pode ser
curado se for descoberto
logo no início.  Mas, por
medo ou desinformação,
muitas mulheres ainda evi-
tam o assunto e acabam
atrasando o diagnóstico.
Nesse cenário, aumenta a
importância da campanha
Outubro Rosa, que busca
conscientizar mulheres
para prevenir e tratar pre-
cocemente o câncer de
mama, assim como o cân-
cer de colo do útero.

 O movimento é organi-
zado e coordenado no Es-
pírito Santo pela Afecc (As-
sociação Feminina de
Educação e Combate ao
Câncer), que há 70 anos
promove ações de acolhi-
mento e projetos sociais
voltados para pacientes
em tratamento de câncer
atendidos pelo Sistema

EDITORIAL Calixto dos Reis.

Único de Saúde (SUS).
 Durante a campanha, a

associação promove uma
série de palestras em di-
versos locais, desde pre-
sídios a aldeias, com o
objetivo de levar informa-
ção que possa promover o
autocuidado. Todo o traba-
lho é realizado com volun-
tários, daí a importância de
dar destaque para a cam-
panha.

 Afinal, mais do que ilu-
minar monumentos e fa-
chadas de prédios com a
cor rosa, a cam-
panha ressalta a
importância da
generos idade,
solidariedade e
da união de for-
ças. E todos po-
dem fazer parte
disso! Seja na
atuação direta
nos projetos que
ajudam os paci-
entes ou no apoio
e visibilidade da
campanha, que
alerta para o diag-
nóstico precoce
da doença.  E o Poder pú-
blico também tem papel
fundamental nesta batalha

contra o câncer de mama.
É fundamental ampliar a di-
vulgação das informações
sobre os modos de pre-
venção, os tratamentos e
procedimentos, e, tam-
bém, firmar parcerias para
efetivar ações de comba-
te ao câncer de mama.

 Com grandes chances
de cura, o câncer não deve
ser temido, e sim encara-
do com informação, pre-
venção e atenção à saúde!
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Critérios dos examinadores

Hoje didática não é apenas a utilização de recursos visuais para a transmissão de ensinamentos, didáti-
ca também é a adequação da linguagem perante a cultura da qual provém o aluno. Pense um pouco nisso e
reflita sobre a idéia que você tinha de didática. Um bom plano de aula sempre começa traçando objetivos.
Tais objetivos sempre devem começar por um verbo no infinitivo e, como regra geral, devem ter um “para
que”, ou seja, a frase deve ser composta por duas sentenças. Assim: Objetivo= Habilidade desenvolvida +
qual a razão de desenvolver essa habilidade. Um exemplo: Aplicar a direção defensiva na prática veicular
como forma de garantir a segurança no trânsito. Os objetivos de um plano de aula sempre referem-se às
habilidades e competências que o aluno deverá desenvolver. Tenha em mente a frase “Ao término da aula, o
aluno deverá ser capaz de...” Em seguida, é hora de definir o Procedimento de Ensino. Aqui, basicamente,
você deve escrever, de forma resumida, tudo que vai fazer durante a aula e fazer uma estimativa de quanto
tempo vai levar cada passo. A próxima tarefa é a lista de Tópicos do Conhecimento ou Conteúdo Programá-
tico. Basicamente é uma listagem de temas e assuntos a serem estudados durante a aula. Faltam inserir no
seu plano de aula, os Recursos que serão utilizados, que são aqueles meios materiais ou humanos que
fogem ao padrão de uma aula “comum”, ou seja, ninguém vai colocar que vai usar giz e quadro negro, mas
aparelho de som, data show e outras coisas específicas. Chegamos ao item Avaliação, que, nas concep-
ções mais recentes, costuma ser definida como um “processo contínuo e global com função de diagnosticar,
acompanhar e avaliar” É importante ressaltar que avaliação não é só prova.

O SEMÁFORO!
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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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radiorevistaemacao.com

radiospnoticias.com

A Rádio SP Noticias  está
sempre ligada em você 24 horas
e conectada com o mundo venha

você também fazer parte da
nossa família spnoticias.com

Revista Ação Brasil / Outubro de 2022



Revista Ação Brasil / Outubro de 2022

9

POLÍTICA

Primeiramente é importante se ter provas robustas para se lutar pela evidencialização do
racismo, e dependendo do local onde ele foi praticado, que se respire e busque apoio de
pessoas próximas, busque testemunhas, contatos, autoridades do local, se necessário peça as
filmagens, relatórios para que as pessoas que vivenciaram essa situação possam servir de
apoio para que as autoridades não negligencie sua dor. 1. Você pode se utilizar do Boletim de
Ocorrência, junto ao DECRADI (Delegacia de Crimes. Raciais e Delitos de Intolerância),
que cuida de modo específico dessas demandas, acolhendo sua Notícia crime (ato pelo qual
o agredido informa a autoridade policial o que ocorreu). Importante já nessa ocasião indicar
as testemunhas no próprio boletim de ocorrência. 2. informar o fato através do número 156
da prefeitura: A Central de Atendimento ao Cidadão 156, recebe e encaminha as solicitações
da população referentes aos serviços públicos prestados pelos órgãos municipais. DECRA-
DI. 3. se precisar de suporte processual e não detiver condições de arcar com advogado
particular, entre em contato com a defensoria, por meio do NUDDIR (O Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualda-
de Racial), Endereço: R. Teixeira da Silva, 217 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04002-030 - Telefone: (11) 3627-3400. 4. 190 – Telefone
de apoio proporcionado pela polícia militar. 5. Se o ato ocorreu em rede escolar, faça uma denúncia junto a DRE, a fim de ter suporte
quanto ocorrido, pois cada DRE possui em seu organograma a Supervisão Escolar e ainda sim complemente com as demais denuncias.
Sobre a equipe de apoio para acolhimento das demandas raciais, instituída pela prefeitura através do Centro de Referência de Igualdade
Racial: Atenta a esta realidade, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC), onde mantém em todas as regiões da cidade centros especializados de atendimento para casos de racismo.  Este tipo de
crime pode provocar traumas psicológicos, e as vítimas necessitam de apoio jurídico e social, serviços disponíveis nos centros de
referência, onde as pessoas são atendidas de modo individualizado e contam com uma equipe especializada de psicólogos, assisten-
tes sociais e advogados.

 Segue o link para obter ainda mais informações: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/igualdade. Na
Região de Brasilândia, contamos com o apoio do Doutor  Diogo dos Santos – OAB/SP: 441.518, Rose Lourenço - CRESS/SP 52.118
- Assistente Social Especialista em Saúde Mental PUC MINAS e Ana Paula Patrício.

Identificou o crime de racismo, o que fazer?
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conjunto de órgãos do
Governo Federal para

que sofrem com a seca
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FORA DO NINHO

João Doria
anuncia

desfiliação do
PSDB, após 22
anos no partido

Ex-governador de São Paulo, João Doria anunciou na
manhã desta quarta-feira (19) a sua desfiliação do
PSDB, após 22 anos no partido.  Ele elogiou nomes

que ajudaram a fundar e fazer da sigla uma das maiores do
país e, sem citar nomes, criticou alguns correligionários.  Doria
chegou a ser escolhido como pré-candidato do PSDB à Presi-
dência da República neste ano, mas, em meio a um racha na
legenda, ele perdeu acabou retirando o nome da disputa, acu-
sando boicote e traição.

Confira na íntegra a carta de João Doria:  “Após 22 anos
da filiação ao PSDB e seis anos de uma dedicada e intensa
trajetória como prefeito de São Paulo e governador do Esta-
do, comunico que formalizei junto ao diretório estadual do
PSDB o meu desligamento do partido. Inspirado pelas ideias
e virtudes de nomes como Franco Montoro, José Serra, Mário
Covas e Fernando Henrique Cardoso, busquei cumprir uma
missão política e partidária pautada na excelência da gestão
pública, num Estado menor e em favor de uma sociedade
mais justa e menos desigual.

 A omissão, a letargia e o imobilismo jamais fizeram parte
da minha vida. Não cruzei os braços ao encarar problemas
que afligem São Paulo e o Brasil. A exemplo de minha condu-
ta como empresário, preferi encarar os desafios da vida públi-
ca com determinação, foco e resiliência.  Enquanto alguns
atores da política se omitiam durante a mais grave pandemia
dos últimos cem anos, lutei desde o início para que nosso
povo tivesse acesso a uma vacina contra a Covid-19. Atuei,
acima de tudo, pela defesa da vida e da saúde dos brasilei-
ros. Jamais cedi ao negacionismo ou a falsidades que contra-

riam a ciência. Tenho muito orgulho do sucesso liderado por São Paulo que ajudou a salvar 124 milhões de vidas no Brasil, que
tomaram a vacina do Butantã.

 Comandei gestões transformadoras e ousadas que deixaram conquistas, que agora, pertencem ao povo de São Paulo. Entregamos
o Novo Museu do Ipiranga, de poluímos o Rio Pinheiros, multiplicamos por dez as vagas em escolas de tempo integral, promovemos o
crescimento econômico de São Paulo cinco vezes mais do que o Brasil, geramos mais de 2 milhões de novos empregos,   moderniza-
mos mais de 11 mil quilômetros de rodovias e ampliamos, substancialmente, o acesso a programas como Poupatempo e Bom Prato.
Unimos, de forma inédita, o poder público e iniciativa privada em um Comitê Solidário que arrecadou mais de R$ 2 bilhões para
combater a fome e a carestia. E criamos o Bolsa do Povo, o maior programa de assistência social e transferência de renda da história
de São Paulo. Meu agradecimento ao Rodrigo Garcia e à brilhante equipe que tivemos no governo de S. Paulo.

 Reconhecido até por nossos adversários, o ótimo trabalho do PSDB na Prefeitura de São Paulo e no Governo do Estado permitiu
a reeleição, em 2020, de meu querido e saudoso amigo Bruno Covas, para um novo mandato à frente da mais importante metrópole da
América do Sul. Infelizmente, Bruno nos deixou cedo demais.

 Não cedi a pressões e me mantive firme na defesa dos valores sociais e democráticos que aprendi com meu pai, um político
cassado e exilado pela ditadura militar em 1964. Venci todas as eleições das quais participei. Por três vezes fui eleito em prévias
partidárias pelo voto soberano da maioria dos filiados do PSDB. Fui eleito no primeiro turno para Prefeito da capital paulista, em 2016.
E em 2018 venci a eleição para o governo de São Paulo. Sou e sempre serei um homem que se pauta pelo equilíbrio, diálogo, consenso
e gratidão.  Encerro minha trajetória partidária de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil,
graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições. Com minha
missão cumprida, deixo meu agradecimento e o firme desejo de que o PSDB tenha um olhar atento ao seu grandioso passado em
busca de inspiração para o futuro. E sempre em defesa da democracia, da liberdade do progresso social.”

Revista Ação Brasil / Outubro de 2022
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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.

Venha conhecer o NAB Brasilândia e
participar desta alegria!

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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BEM ESTAR Calixto  dos Reis

Um estudo feito pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que práticas como yoga e meditação
contribuem para a redução do nível de açúcar no sangue, beneficiando principalmente pacientes com diabetes. Segundo o Metrópoles,
parceiro do Bahia Notícias, a pesquisa foi feita a partir da análise de 28 estudos que usaram testes clínicos randomizados.

 Os autores do artigo, publicado no Journal of Integrative and Complementary Medicine, afirmam que a combinação do tratamento
medicamentoso com esse tipo de atividade pode dobrar a eficácia do tratamento com remédios. Os estudos revisados incluíam
pacientes com diabetes tipo 2 que conciliavam o tratamento com técnicas de bem-estar de corpo e mente, como meditação, yoga,
técnicas de respiração, de atenção plena e qigong (exercícios físicos semelhantes ao Tai Chi Chuan).

 Os resultados apresentados pelos voluntários foram comparados a um grupo de pacientes que apenas usava medicação para
controlar a diabetes. As atividades foram associadas à redução da hemoglobina A1c, uma medida de glicose no sangue, em 0,84%,
em média.

Estudo mostra
que meditação e

yoga reduz o
nível de açúcar

no sangue
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Marcia Martins

A modelo aquaria-
na Fernanda Lou-
renço, 28 anos,
está encantando o
Brasil pela sua
performa nas
passarelas de
belezas, com seus
cabelos pretos e
olhos castanhos.
Detentora de
diversos títulos
como: Modelo
Sport Model,
Revelação verão
2022, Musa Bum-
bum Brasil São
Vicente, Garota
São Paulo Nota
10, Musa da Cida-
de de São Paulo,
Embaixadora da
Beleza  e Embai-
xadora das Aldei-
as Indíginas é
Top da Sport
Models 2022 do
empresário Rena-
to Cury.

Encantando o
Brasil nas
 passarelas!
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Anatel reforça punições contra operadoras
que praticam telemarketing abusivo

Os consumidores que recebem chamadas automáticas abusivas poderão ter um alívio temporário a partir de
novembro. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou hoje (18/10) o reforço das punições a em-
presas que praticam telemarketing abusivo.

 A partir do próximo dia 3, serão bloqueadas por 15 dias as empresas que gerarem pelo menos 100 mil chama-
das curtas por código de acesso em um dia ou gerarem pelo menos 100 mil chamadas diárias, cuja proporção de
chamadas curtas supere 85% das ligações totais. São consideradas chamadas curtas as ligações não completa-
das ou completadas com desligamento em até três segundos.

A Anatel também determinou que as operadoras criem, em até 60 dias, uma plataforma pública que permita ao
consumidor consultar a empresa titular que faz as chamadas. A página deverá fornecer a razão social e o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa, além de informar qual prestadora de serviços de telecomunica-
ções foi contratada e o código de acesso consultado.

Uma vez por mês, a Anatel divulgará a relação dos maiores geradores de chamadas curtas, com base no
cruzamento de dados de redes de prestadoras de serviços de telecomunicação. Segundo a agência, a lista permi-
tirá à população vigiar os responsáveis por esse tipo de ligação. As empresas que descumprirem as normas
poderão ser multadas em até R$ 50 milhões.

A Anatel publicará medida cautelar com as novas regras nos próximos dias e valerá até 30 de abril de 2023. Em
julho, a agência reguladora havia determinado o bloqueio das chamadas automáticas abusivas. O novo texto,
informou o órgão, pretende aumentar a transparência sobre as empresas que praticam telemarketing abusivo.
(Aratuon)

Brasil

José Paraguassú
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Famosos
Mãe de Marília Mendonça faz alerta para golpes

com nome da cantora: ‘Fiquem atentos’
Dona Ruth, mãe da eterna Rainha da
Sofrência, Marília Mendonça, precisou alertar
os fãs da artista sobre possíveis golpes na
venda de peças colocadas à venda como
coisas já usadas pela sertaneja.
 De acordo com a coluna de Léo Dias, do
“Metrópoles”, alguns possíveis criminosos
estariam usando o nome da artista para aplicar
golpes.
 A mãe da artista alertou os fãs e esclareceu
que nenhuma peça da artista foi doada e pediu
para que as pessoas tenham atenção.
 “As coisas da minha filha estão em casa, nada
foi doado ou entregue para outra pessoa,
fiquem atentos. Estamos preservando tudo que
é dela”, esclareceu dona Ruth.

Marieta
Severo encerra
contrato com a

Globo após
39 anos de
emissora

Marieta Severo entrou para o time de
atrizes e atores que encerraram contrato fixo
com a TV Globo.

 De acordo com a colunista Patrícia Kogut,
de “O Globo”, a veterana passará a trabalhar
por obra e já estaria escalada para um novo
projeto.  Marieta trabalhou na Globo por 39
anos ininterruptos. O primeiro trabalho da
atriz na emissora foi em “O Shei de Agadir”,
em 1966.
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POESIAS EM FOCO
As cores no horizonte

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

Um inverno sombrio
Abateu-se sobre nós
Nas noites de frio
Sob o perfume dos lençóis

Nas colinas nem o sol
Teima em aparecer
Nas montanhas geladas
Tento encontrar você

A lua vive nas sombras
O vento perdeu o caminho
O mar gelado está sem ondas
Porque estou sozinho

Sem as cores no horizonte
Sou como um barco a naufragar
Não sei se hoje ainda é ontem
Estou perdido a vagar

Dina Paraguassú

Deus, venha comigo
 Livra-me do perigo
 Ajuda-me a escolher
 Todos os caminhos que eu venha a percorrer
 Deus, meu amigo
 Faça de mim um peregrino da fé que eu tenho em você
 Que eu saiba respeitar
 Do velho ao menino
 Com eles, aprender
 Que o velho já foi um menino

E ele pode me dizer
 Todos os segredos que precisamos para viver
 E ensina ao menino tudo que for preciso
 Para que ele possa crescer
 Que o poder é passageiro
 E que o dinheiro não compra o respeito
 Não apaga os defeitos
 E nem salva o sujeito quando ele morrer
 O que deixamos na terra é apenas um corpo
 Que ela própria vai comer
 O nosso maior patrimônio ninguém pode comprar
 E nem vender
 São os atos que praticamos
 E a história que vamos escrever

 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

DEUS
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Após o pai ter ido a Brasília apoiar Jair Bolsonaro em sua
candidatura à reeleição, o sertanejpo leonardo recebeu duras
críticas do filho, João Guilherme. O influenciador publicou várias
reflexões no Twitter.

 O ex de Jade Picon e Larissa Manoela começou dizendo que
estava triste. "Hoje to triste. sei bem e a influência do meu pai, ele
é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está
cego", iniciou: "Diante de todos os últimos escândalos envolvendo
o atual mandatário, ver alguém tão importante pra mim declarar
apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É
como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já
tiveram 14, 15 anos… Ou minhas sobrinhas". Há alguns dias, João
Guilherme já havia declarado seu voto a Lula e foi até atacado por

Rodrigão, o ex-BBB, que chegou a insinuar que não poderi\ esperar mais nada de um homem que pinta as
unhas.  Sobre o pai e seu apoio, João continuou: "Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo
perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de
sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão. Temem tanto o “Perigo Vermelho” e a mão do
Bols0n4ro tá cheia de sangue".  Há alguns dias, João Guilherme já havia declarado seu voto a Lula e foi até
atacado por Rodrigão, o ex-BBB, que chegou a insinuar que não poderi\ esperar mais nada de um homem
que pinta as unhas.  Sobre o pai e seu apoio, João continuou: "Como se todas as mortes ligadas ao pouco
caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. Peço desculpas pela falta de
educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão. Temem tanto o “Perigo Vermelho”
e a mão do Bols0n4ro tá cheia de sangue".

 Logo depois, João Guilherme ainda falou que nunca dependeu de leonardo. "E por favor não me venham
com discursos como 'Se sustenta sem a pensão do seu pai então…' ou Nunca precisou acordar cedo pra
pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai…'. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que
me criou e educou. NUNCA dependi dele".

“Eu amo ele, por isso peço perdão”, disse o ator João Guilherme Ávila

Leonardo declara apoio a Bolsonaro
e filho critica: “Me enoja”

Adquira sua Essência
Cupido do Amor

Masculino e Feminina
9.5407-8696

CALIXTO DOS REIS
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Todos os sábados das 9h ás 10h
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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)  Cur-
so de Extensão de Diplomacia e para Diplomacia pelas Faculdades  Metropolitana Unidas
(FMU) Pós-Graduando em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direi-
to,. 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 Associ-
ação 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 ABRA-
MUS - Associação Brasileira de Música e Artes. Técnico em Transações  Imobiliária (TTI)
pelo Instituto Universal Brasileiro. Corretor de Imovéis.   Atividades  Artística: Cantor, Compo-
sitor, Músico, Produtor Musical tem  4 Albúm Gravado. É Jornalista Indepedente Opinativo
(IDEALISTA).   E-mail:jornalspnoticias@yahoo.com

Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.
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Às vésperas da Copa do Mundo, evento que promove alegria, união e muita torcida pelo time do coração, a Legião da Boa
Vontade (LBV) convoca todos para reforçar seu time solidário em busca de mais uma vitória: a luta contra a fome. Segundo
dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), 66 milhões de brasileiros vivem
em insegurança alimentar. De acordo com estudo realizado pela Rede Penssan, mais de 33 milhões de pessoas estão
passando fome e, em pouco mais de um ano, 14 milhões de brasileiros entraram para o mapa da fome no país.

 Sempre em campo na luta contra a fome, a Legião da Boa Vontade lança a sua tradicional campanha Natal Permanente
da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! Juntos podemos acabar com a pobreza, a miséria e as desigualdades sociais.

 A meta deste ano é entregar, de setembro a dezembro, mais de 1,3 milhão de refeições para crianças e jovens atendidos
nas unidades da LBV no Brasil. Além disso, a campanha também tem o objetivo de arrecadar e entregar, neste dezembro, 50
mil cestas de alimentos para milhares de famílias atendidas pela Instituição e por entidades parceiras em 250 municípios
brasileiros, proporcionando a elas um Natal mais justo.

 Diante do exposto, vimos, respeitosamente, solicitar o apoio na veiculação do material institucional da campanha. Anúncios
e Release encontram-se em anexo em vários formatos e tamanhos para adequar ao espaço oferecido.

 Confiantes na boa acolhida a este pedido, desde já agradecemos a atenção e aproveitamos o ensejo para elevar os
nossos melhores votos de saúde, sucesso e felicidade a todos que integram este veículo de comunicação.

Nova Campanha de Natal
permanente da LBV
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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.

Gabriela Paproschi
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Estamos a disposição para atendê-lo, entre em contato conosco, temos uma diversa
carteira de imóveis , o melhor que atende ao seu gosto e suas necessidades. O nosso foco

é ajudar os nossos clientes, procure a Ferreira Santos Imoveis!!
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Professor João Augusto
9.5247-7510
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LANÇAMENTO

Com textos publicados no livro Piauí
em Letras V, escritoras de
Marcolândia e Alagoinha prestigiam
lançamento  da obra em Floriano

Foi realizado no último  , dia 10 de setembro, o
lançamento do livro Piauí em Letras V. O evento
aconteceu em um hotel da cidade de Floriano, e contou
com as presenças de escritores de diversas regiões do
Piauí, e a participação especial de dois grandes nomes
da música local, Chico Mário e Jardel Viana.

A organização do evento ficou por conta dos poetas
José Paraguassú, Antônio José Sales, Claucio Ciarlini e
João Passos.
A obra – uma coletânea – é composta por textos de
vários autores piauienses e tem como objetivo divulgar
o trabalho literário local, além de estreitar laços de
amizade, desenvolver projetos, aprimorar
conhecimentos e aprofundar o fazer literário.
Da cidade de Marcolândia, esteve presente a
professora e escritora Maria do Socorro, autora de oito
livros, que participa também de antologias nacionais e
internacionais. A literária tem textos publicados no livro
Piauí em Letras V .
Ma Socorro como é conhecida no mundo
da literatura, agradeceu pela receptividade
de todos os autores presentes no evento,
de modo especial aos amigos Mozaniel
Almeida e Adrião Neto – Claucio Ciarlini, e
enfatizou o carinho dos anfitriões José e
Dina Paraguassú.

Além da escritora Ma Socorro, estiveram
presentes da cidade de Marcolândia a
professora e advogada Alanna Eugênio e o
professor Etã Almeira. Da região de Picos,
esteve no evento a poetisa e escritora, a
alagoinhense Eva Graça Brito, que também
tem textos publicados na obra e podem ser
vistos entre as páginas 99 e 106. Eva
participa desde a primeira edição lançada
em 2018.
“Que os livros sejam mais acessíveis, livres de
embargos e taxações porque livro aberto é a melhor
arma da nação”, destaca Eva Graça. Fonte: https://
cidadesnanet.com/

Ma Socorro de Sousa
 e José Paraguassu
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas 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



Vitamina C: 10 coisas que você precisa saber
para incluir o produto no skincare!
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www.acaobrasil.tv

DE SEGUNDA  Á SEXTA DAS  13H ÁS 14H TERÇA,
 QUARTA E QUINTAS  DAS 18H  ÁS 19H SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS
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Wallace Martins:
Piloto da periferia na Brasilândia para as pistas de corrida.

Na próxima edição vamos contar um pouco da história do Jovem Wallace Martins, morador na Vila Souza - Brasilândia que segue
cada vez mais fazendo sucesso nas pistas de corrida. Wallace Martins hoje piloto profissional sempre teve a maior força e apoio dos
pais, começou a carreira em 2014 na corrida de Karts, na arena Schincariol em Itu passando então a frequentar os Kartódromos porém
depois teve início a uma trajetória de conquistas e vitórias. www.wallacemanrtins.com
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ESPORTE
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Programa
FERREIRA SANTOS

Apresentação

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

WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

: 11 3951-9477 9.7297-3530

 Todas quintas-feiras das 19h ás 20h
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JORNALISTA:  CALIXTO DOS
REIS  - MTB: 0062284/SP 9.5407-8696
WWW.RADIOACAOBRASIL.COM

AV. DEP.EMILIO CARLOS, 896 - BAIRRO DO LIMÃO  (PRÓX. A  PADARIA LAREIRA)
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DE SEGUNDA  Á SEXTA DAS  13H ÁS
14H TERÇA, QUARTA E QUINTAS

DAS 18H  ÁS 19H
SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS
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Programa Calixto dos Reis
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WWW.RADIOFMNASPEGADASDEJESUS.COM

Todos os sábados
das 11h as 12h

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

9.7297-3530 - 9.5407-8696

Olá queridos irmãos! É
com muita alegria que

os comunico que nossa
Igreja Missionária nas

Pegadas de Jesus conta
com sua própria rádio,
com programações e
conteúdos exclusivos

para todos que adoram
Musica Gospel

e a palavra de nosso
Senhor Jesus Cristo!

Contará
também com muita

atração e
entretenimento.

36




