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Vamos combater o racismo
Se cada um se colocasse no lugar do outro, com certeza tudo seria muito diferente.
Nós temos que respeitar, e ser respeitados !!!! ( Veja mais sobre racimos na pagina 3 )
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TRAGÉDIA

Diego Armando Maradona.

parada cardiorrespiratória.

A triste morte que
abalou o Mundo

A morte de Diego Armando Maradona abalou o
mundo inteiro, vamos saber mais sobre tudo isso:
Armando Maradona, tinha
o costume de todas as
manhãs acordar, tomar
café, fazer caminhada e
depois de algum tempo
voltava para cama para
descansar mais um pouco,
neste dia Maradona não
levantou após este
descanso. A enfermeira
que cuidava do ídolo achou
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estranho, e quando chegou
ao quarto encontrou ele
desmaiado.
Sua equipe médica logo
chamou o socorro, mas
disseram que as
ambulâncias demoraram
muito para chegar, e que
as tentativas de
reanimação não
adiantaram, diante da

A Família de Maradona
achou que teve negligencia
médica, então entraram na
Justiça. Estão acusando o
médico pessoal de Diego
Maradona . O Dr. Leopoldo
Luke
Então a Justiça Argentina
ordenou uma inspeção na
residência e no consultório
do Dr., para encontrarem
provas. E assim continuam
procurando provas para
saberem se realmente
alguém teve culpa neste
triste acontecimento.
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Vamos Doar !!!

Doar, um ato de
Amor .

A doação de Sangue é um ato voluntário que pode
ajudar a salvar muitas vidas.
Em cada doação uma
pessoa doa, no máximo
450ml de sangue, essa
doação pode salvar vidas
de até 4 pessoas, muitas
pessoas não sabem que
em apenas um dia o nosso
organismo já repõem a
quantidade retirada.
Doar é um ato seguro,
todos os materiais são

descartáveis.
Muitas pessoas
necessitam de bolsas de
sangue , durante grandes
cirurgias, transfusões,
após acidentes...

Muitas Campanhas são
feitas para que as pessoas
se interessem, mas nesta
Pandemia as pessoas
evitaram locais onde
pudessem se contaminar,
assim o numero de doares
diminuíram . Vamos
ajudar; apenas precisamos
tomar os cuidados
necessários, para evitar o
Coronavírus .
Sempre tem alguém
precisando de você !

Então vamos nos
preocupar também com o
próximo, vamos ser
solidários.
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VAMOS COMBATER O RACISMO

Racismo a nossa
realidade !
O racismo é crime, mais ainda atinge muitas
pessoas no mundo !!!
Existe vários tipos de
racismo, o mais comum no
mundo é o preconceito
racial; ultimamente as
emissoras de televisão,
estão destacando muitas
matérias sobre o assunto.
Acho muito importante,
as pessoas precisam ter o
conhecimento destes
acontecimentos;
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Eu não entendo como um
ser humano pode se achar
superior a outro; o tom de
pele, não da privilégio e
nem desvantagem à
ninguém. A humanidade
esqueceu que somos
todos irmãos e lhos de
Deus.
Quando alguém é vitima de
racismo, muitas vezes

cam sem atitudes,
guardam pra si o
acontecimento, se fecham,
se tornam pessoas
inseguras, se isolam, e não
agem mais como elas
mesmas.
Vamos nos colocar no
lugar de uma dessas
pessoas; você gostaria de
ser excluído ou ate mesmo
ser motivo de piada, em
grupos de escola, em
transportes, no
trabalho...???
Acho que não !!!
Eu não aceito e não
entendo, o porque do
preconceito !!!
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TRABALHAR...

ISOLAMENTO X
TRABALHO

Todos nós precisamos trabalhar, mais e o
isolamento social ??? Como ca ???
As pessoas precisam
trabalhar para sustentar
suas famílias, para
conseguirem pagar suas
contas, e para poderem
proporcionar aos seus
lhos um Natal recheado
de alegria.
Todos nós ja sabemos
como devemos e temos
que fazer para nos

mantermos longe do vírus;
muita higiene, uso de
alcool 70%, mascaras,
evitar aglomerações..., se
todos se preocuparem e
fazerem o que foi ensinado
pelo Ministério da Saúde,
não haveria nenhum
problema das pessoas
trabalharem . Mas vemos
nas reportagens em todo

Brasil, que a população
esta completamente
destemida; milhares de
pessoas foram as lojas
para compras de Natal...
Os comerciante deveriam
obedecer a lei, aceitar
apenas um numero menor
de pessoas dentro de seus
estabelecimentos ... Mas a
ganancia não permite...
Vamos nos conscientizar!!!
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ENTREVISTA COM

Dr. Arquimedes Galano (Medicina Veterinária)

Conversando com
Dr. Arquimedes
Dr. Arquimedes Galano nós contou um pouco sobre sua
Pro ssão e algumas duvidas que temos !
Vamos ver suas resposta ???

Pergunta 1: Dr.
Arquimedes, você é
formado por qual
Instituição Educacional em
Medicina Veterinária, e à
quantos Anos?
Resposta: Sou formado
pela USP ( Univerdsidade
de São Paulo ) à 39 anos.
Pergunta 2 : Muitas
pessoas possuem dúvidas
respeito da escolha de
sua pro ssão. Para as
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pessoas que escolherem a
Faculdade de Veterinária,
você acha que apenas o
fato de gostarem de
animais basta ?
Resposta: Claro que gostar
de animais é primordial,
porém é necessário muito
estudo e dedicação tanto
no curso teórico quanto no
prático. É preciso muito
conhecimento.

proprietário e veterinário
de uma clínica particular,
mas sei também que
trabalha num, órgão
público muito importante
em SP, o Centro de
Controle Zoonoses (CCZ).
Para que serve o CCZ?
Resposta: Zoonoses são
doenças transmitidas do
animal para o homem e do
homem para o animal. O
CCZ atua no controle
destas doenças para que
as mesmas não atinjam
ambos. Exemplo (RAIVA)
Canina e Felina.
Pergunta 4 : Durante esta
Pandemia o número de
animais abandonados
aumentou ou diminuiu ? E
a adoção ?
Resposta
: O abandono ainda
continua, no caso de
animais idosos e doentes.
A adoção permaneceu
estável.
Pergunta 5: Qual a dica e
orientação que você daria
para quem quer adotar ou
comprar uma animal de
estimação?
Resposta: Primeiro todas
as pessoas da família
precisam estar de acordo.
Adotar um animal de
acordo com o espaço
físico. Se o animal vai ser
criado dentro ou fora de
casa. Lembrar que um cão
vive em torno de 15 anos e
que o tutor é responsável
pelo seu bem estar físico e
emocional.

Pergunta 3 : O Dr. é
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VAMOS COZINHAR ???

Marina de Souza Ianeri - 10 anos

VAMOS COZINHAR
COM A FAMÍLIA !!!
Vamos fazer um Panetone de caneca ??? Uma
receita fácil para fazer com as crianças !!!
Essa receita rende 4
porções, e ca uma delicia !
Ingredientes:
• 1 ovo pequeno
• 3 colheres de sopa de
óleo
•
4 colheres de sopa rasas
de açúcar
•
4 colheres de sopa de suco
de laranja

ingredientes como o ovo
Por último coloque as
frutas cristalizadas ou as
gotas de chocolate
Leve ao microondas por 3
minutos em potência
máxima
E pronto !!! Agora é só
saborear !!! Bom apetite !!!

• 5 colheres de sopa rasas
de farinha de trigo
• Frutas cristalizadas ou
gotas de chocolate a gosto
• 1/2 colher de café de
fermento em pó.
Modo de preparo:
Coloque o ovo na caneca e
bata bem
Misturo todos os
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A DURA REALIDADE...

A dura realidade
da quarentena...

A quarentena nos pegou de surpresa, ainda estava
tudo normal de repente mascaras, álcool em gel,
melhor car em casa, e o
pior, brigas, discussões,
agressões...
As coisas só pioraram
com o passar das
semanas...
Mais e mais noticias sobre
mulheres e crianças sendo
agredidas pelos chefes de
família [ os homens ].
Esquecemos
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de lembrar de dar amor e
ajudar o próximo...
Além das mortes pelo
COVID 19, muitas
mulheres e crianças foram
agredidas até a morte,
sofrem maus tratos, e não
somente agressões físicas
psicológicas também .A
maioria das vezes os
agressores saem impune.

As famílias pedem justiça,
mais nem sempre essa
promessa de justiça são
cumpridas.
Por isso pense antes de
agir, e pense se essa
atitude vai te trazer
consequências !!!! Não
seja um agressor !!!!
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Reportagem

DESAPARECIDOS
OU FUGINDO ???

Por que muitos jovens estão fugindo de casa ???

Nesta quarentena o indíce
de crianças desaparecidas
aumentou muito.
Mas existe uma grande
duvida.
Estes jovens estão
desaparecendo ou fugindo
de suas casas? Sabemos
que o isolamento social
causou muitas coisas

desagradáveis, muitos
sentimentos; sabemos que
os jovens caram
depressivos, ansiosos, e
agressivos e ate mesmo
com pensamentos
confusos. Muitos
decidiram sair de suas
casas à procura de um
local muitas vezes mais
tranquilo, pois em suas

casas estavam sendo
alvos de agressões e
brigas constantes.
A família precisa dialogar
com estes jovens,
precisam se policiar em
relação ao tratamento que
devemos realmente dar a
eles; precisam entender
como a fase e a
quarentena deixaram
todos confusos e
temerosos.
Vamos ajudar nossos
jovens
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VAMOS REFLETIR !!!

O verdadeiro
sentido do Natal !!!

O sentido do Natal não é apenas ganhar presentes...
O sentido do Natal é mais do que isso....
O Natal simboliza o
nascimento de Jesus
Cristo, nosso salvador, que
deu sua vida por nós.
No Natal temos alguns
símbolos como os
presentes; que veio da
atitude dos 3 reis magos,
que trouxeram para o
Menino Jesus ouro, mirra
e incenso, como presente.
E o Papai Noel, é um dos
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símbolos mais conhecidos
do Natal. Sua criação foi
inspirada no Bispo São
Nicolau que ajudava as
pessoas pobres. A Estrela
de Belém também
conhecida como Estrela
Guia, se tornou um
símbolo, pois foi ela que
guiou os 3 reis magos . . .

No Natal devemos dar
amor, carinho e ter
compaixão, nunca
devemos esquecer o
verdadeiro sentido do
Natal que é O amor de
Jesus por nós, pois Jesus
se sacri cou em nosso
lugar. Jesus nunca deixou
de amar ninguém !!!!
Um feliz Natal para Todos !
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