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Libertação
Vamos, o Tempo chegou em 

cima da hora que aí está pedin-
do Amor e Paz ou Paz e Amor. 
Tudo uma questão de refletir 
antes de condenar ideias, filoso-
fias de vidas passadas, presen-
tes mais futuras.

O canal da Esperança, o re-
médio que cura falando so-
bre o bem-sofrer e o mal sofrer. 
Temos aí um bosquejo rápido do 
que traz a Meditação:

“Continuarei a fazer o má-
ximo de bem que puder, mes-
mo aos meus inimigos, porque o 
ódio não me cega. E sempre lhes 
estenderei a mão para tirá-los 
de um precipício, se apresentar-
se a ocasião. Eis como entendo 
a Caridade Cristã. Compreendo 
uma Religião que nos ordena 
pagar o mal com o bem. Mas não 
compreenderia jamais a quem 

prescrevesse pagar o mal com o 
mal.” 

Kardec

Assim falava o professor por 
excelência e, por que não seguir 
conselho e orientação? O saber 
não ocupa lugar, apenas evolui as 
aptidões para o homem progredir.

O carrossel da Esperança faz 
o homem entender as lições deixa-
das pelos que são Mestres no pe-
daço que ocupam a bem do povo, 
da humanidade. A ciência, a filoso-
fia e a Religião, essa beleza imensa 
tornarão todos Espiritualizados, 
podendo assim chegar ao Alto sa-
bendo mais hoje, do que ontem, e 
amanhã mais do que hoje.

Quando a ilusão te fizer sen-
tir o peso do próprio sofrimento, 
como sendo excessivo e injusto, 
recorda que não segues sozinho 
no grande roteiro.

O verbo poder é grande.
Consegue presas num salto,
Mas o “saber” é mais nobre,
Mais eloqüente e mais alto.

Sem sacrifício, não existe 
Libertação, tanto quanto não há 
celeiro farto sem que a semente 
se confie à Renúncia, na cova es-
cura e úmida.

Desalento é negação,
Acorda, avança, porfia!
Serviço de cada dia
É senda de perfeição.

O galho frágil sustenta um 
ninho enquanto o tronco vene-
rando e robusto suporta uma 
casa inteira, convertendo-se em 
alicerces e paredes, proteção e 
agasalho.

IRMÃ LÚCIA

Um em cada dez paulistas 
envolvidos em acidentes 

de trânsito por embriaguez 
morre em SP

De janeiro de 2019 a julho de 
2020, 5.701 acidentes com sus-
peita de embriaguez foram regis-
trados no Estado de São Paulo. 
Destes, 5.150 sem vítimas fa-
tais e 551 com óbitos. Os dados 
integram o primeiro estudo so-
bre causa de acidentes elabora-
do pelo Respeito à Vida, progra-
ma da Secretaria de Governo do 
Estado de São Paulo, gerenciado 
pelo Detran.SP. O levantamen-
to abrange os acidentes de trân-
sito com vítimas, registrados pela 
Polícia Militar baseados nas infra-
ções aos artigos 306 e 307 do CTB 
(Código de Trânsito Brasileiro), 
que falam sobre dirigir sob a in-
fluência de álcool e recusar-se a 
fazer o teste do bafômetro.

O resultado do levantamen-
to é um alerta, especialmente na 
Semana Nacional de Trânsito, 
que aconteceu entre 18 e 25 de 
setembro. Segundo a análise, a 
taxa de mortalidade em aciden-
tes com suspeita de embriaguez 

é de 10%, enquanto a taxa geral 
de mortalidade no estado é de 
3%, ou seja, dirigir sob efeito de 
álcool aumenta em três vezes a 
chance de morte em um acidente 
de trânsito, aproximadamente.

De janeiro de 2019 a julho 
de 2020, houve mais registros 
de vítimas fatais nas vias mu-
nicipais (275), do que nas rodo-
vias (267). O mesmo aconteceu 
com a quantidade de acidentes, 
liderados também pela área ur-
bana (2.749), em relação às au-
toestradas (2.401).

Na análise de públicos mais 
vulneráveis aos acidentes com ví-
timas fatais, os jovens de 18 a 24 
anos representam 55% das mor-
tes, tanto em rodovias, quanto 
em vias municipais. Na sequên-
cia, com 19%, está o público en-
tre 50 e 59 anos, envolvido em 

colisões em rodovias; enquan-
to com 15% representam as víti-
mas entre 45 e 49 anos vítimas 
de atropelamentos por automó-
veis nas vias municipais. Por fim, 
o grupo entre 55 e 59 anos, atro-
pelados por motocicletas, regis-
trou o menor índice de óbitos, 
com 12% das vítimas.

Embora haja registros de 
ocorrências por embriaguez du-
rante todo o período do levanta-
mento, os picos ocorreram justa-
mente em épocas de festas, como 
o Carnaval (março de 2019 e fe-
vereiro de 2020) e as festas de 
fim de ano (dezembro de 2019). O 
contraponto deu-se nas primeiras 
semanas de isolamento social, en-
tre março e abril deste ano, quan-
do o número de acidentes por 
embriaguez registrou o menor ín-
dice durante o período estudado.

Foto: Florian Steciuk no Unsplash

Lançamento da plataforma 
“Saúde & Ciência” apresenta 

conteúdo sobre vacinação

Desenvolvido para reunir as 
principais informações de quali-
dade sobre temas de relevância 
para a vida e o bem-estar da po-
pulação, a plataforma Estadão 
Saúde & Ciência atuará como rica 
fonte de dados, com verificação de 
Fake News e ambiente interativo.

Vacinas - A ideia é que o 
Editorial aborde um assunto re-
lacionado à Saúde e Ciência por 
vez, de forma periódica. O pri-
meiro está focado nos mitos que 
envolvem a vacinação. Com infor-
mações relevantes e complemen-
tares, todo o conteúdo é integra-
do para que o leitor navegue pelo 
portal de forma intuitiva, seja 
via games ou conteúdos, basea-
dos em geolocalização, com dife-
rentes formas de interação. Além 
do site, uma programação espe-
cial também foi preparada para o 
“Saúde & Ciência” com podcasts, 
lives e posts nas redes sociais.

“Definimos o primeiro tema 
antes mesmo da pandemia. 
Devido à queda do número de 

vacinas no Brasil, percebemos 
que seria importante falar sobre 
isso. Ao aliar todas as frentes do 
Estadão nesse projeto, conse-
guimos entregar em todos os ca-
nais”, revela João Caminoto, di-
retor de Jornalismo do Estadão.

Todo o conteúdo editorial é 
de responsabilidade do Estadão, 
enquanto a organização e pro-
dução fica por conta da McCann 
Health, agência focada em saú-
de e bem-estar. “Este é um tra-
balho que serve bem de exem-
plo sobre o nosso propósito de  
atuar sempre em prol da democra-
tização da comunicação de saúde, 
contribuindo para as pessoas po-
derem tomar melhores decisões 
em relação as suas escolhas nes-
sa área”, explica João Consorte, 
CEO da McCann Health Brasil.

Tendo como objetivo levar 
ainda mais conhecimento sobre 
Saúde e Ciência ao leitor e des-
mistificar assuntos pouco abor-
dados, ou explorados de maneira 
errônea com o uso de Fake News. 
“Fazer as pessoas terem acesso à 
informação qualificada, correta e 
atualizada é de suma importân-
cia. Por isso, temos a missão de 

usar nossos diferenciais de credi-
bilidade, alcance e formatos ino-
vadores em todos os produtos do 
Estadão. Por meio de uma lingua-
gem descomplicada, o ‘Saúde & 
Ciência’ vai proporcionar um di-
álogo ainda mais aberto entre es-
pecialistas e sociedade”, comenta 
Paulo Pessoa, diretor comercial 
do Estadão. Cada vez mais capaci-
tado em produzir de forma abran-
gente para uma audiência quali-
ficada, proporcionando conteúdo 
nos mais diversos canais e valori-
zando as marcas, o Estadão reali-
za esse projeto em parceria com a 
agência - com patrocínio da GSK 
no especial vacinas.

A GSK, cliente do Estadão 
nessa iniciativa, é responsável por 
alguns conteúdos patrocinados, 
apresentados na primeira fase 
do projeto. Ao lado da agência e 
do Estadão, a empresa farmacêu-
tica alinha toda sua expertise ao 
apresentar conteúdo de relevân-
cia para o público que busca por 
informação de qualidade.

Ao longo do mês de setembro, 
uma série de podcasts e entrevis-
tas estão agendados para marcar 
o lançamento da plataforma.

Inscrições abertas para a Semana 
da Liberdade da mulher 40+

Estão abertas as inscrições 
para a Semana da Liberdade da 
mulher 40+, que será realizada 
nos dias 5/10, às 21 horas. O ob-
jetivo do evento, on-line e gra-
tuito, é mostrar para as mulhe-
res que é possível se sentir livre 
dos tabus da idade, para que se-
jam donas de seus destinos e re-
volucionem suas vidas, através 
de conteúdos explicativos so-
bre como vencer as barreiras da 
mulher após os 40 anos e domi-
nar os efeitos da menopausa. 

Os temas abordados serão: 
como se libertar das correntes 
que te impedem de ser feliz aos 
40: a confusão que a menopausa 
gera em você; o poder da men-
talidade para viver bem após 
os 40 e dominar a menopausa; 
como dominar a menopausa de 
forma natural: nutrição e exer-
cícios para mulheres acima dos  
40 e chega de desculpas: viran-
do a chave. 

As palestras serão ministra-
das pela especialista em mulher 

após 40, Júlia Kress e conta-
rá com um time de especialis-
tas: Pedro Tornaghi, com exper-
tise em Meditação e Astrologia, 
Carlos Rocha, Personal Trai-
ner, Viviah de Andrade, nu-
tricionista e alquimista ali-
mentar, Giovanna Fornasari, 
fisio te rapeuta pélvica com ên-
fase na sexualidade da mulher. 
Inscrições para o evento onli-
ne e gratuito pelo link: https:// 
d o m i n e a m e n o p a u s a . c o m /
semana-da-liberdade40/

Buracos sem 
tampas causam 
transtornos aos 

pedestres
Na última semana recebemos 

uma foto de dois buracos sem tampa 
na calçada na Avenida General Penha 
Brasil, altura do número 515 - Jardim 
Peri Novo. Entramos em contato com 
a Prefeitura de São Paulo, e por meio 
da Subprefeitura Casa Verde, foi in-
formado que estava previsto uma vis-
toria no local na última sexta-feira 
(25), para identificar a empresa res-
ponsável e a mesma será notificada 
para que as tampas dos buracos sejam 
providenciadas o quanto antes. Nessa 
semana entramos em contato nova-
mente, mas não obtivemos retorno. 

Foto: Imagem cedida pelo leitor

Buracos sem tampas causam problemas aos pedestres

Jardim Peri 

Ponto de ônibus está sem cobertura há anos 
na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes

Na última semana recebe-
mos uma reclamação do leitor 
João Carlos, sobre um ponto de 
ônibus localizado na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, próxi-
mo ao número 1.732. De acordo 
com o leitor o ponto está sem 
cobertura e só com a estrutura 
metálica há anos, segundo o lei-
tor, várias reclamações no 156 
já foram feitas, mas até hoje 
nada foi resolvido. 

A redação entrou em con- 

tato com a SPTrans para saber 
sobre uma possível reforma, ou 
até mesmo um novo ponto de 
ônibus, mas por questões ju-
rídicas, por enquanto não irá 
acontecer, segundo a resposta 
da SPTrans, “A SPObras infor-
ma que em 29/6 homologou lici-
tação que previa a manutenção 
corretiva dos abrigos de ônibus 
metálicos do modelo SP450, no 
qual o ponto na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 1.732, se 

enquadra. Em 14/7, o Tribunal 
de Contas do Município deter-
minou a suspensão do certame 
após uma das empresas con-
correntes entrar com uma re-
presentação perante a Corte. 
Em 17/7, a SPObras prestou ao 
TCM todos os esclarecimentos 
face aos apontamentos apre-
sentados e aguarda a manifes-
tação do Tribunal para pros-
seguir com a contratação”, 
finalizou.

Foto: AGZN

Ponto de ônibus está sem cobertura, com apenas a estrutura metálica

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. A.C.

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, Sabidas 
Entendidas, a vós peço, pelo amor de Deus, 
atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, 
Sabidas Entendidas, a vós peço, pelo sangue 
que Jesus derramou, atende! o meu pedido. 
Pelas gotas de suor que Jesus Cristo derramou 
do seu sagrado Corpo, atendei o meu pedido. 
Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção 
me cubra, vossos braços me guardem no vosso 
coração e que o Senhor me proteja como vossos 
olhos. Oh! Deus de bondade, vós sois meu 
advogado na vida e na morte, peço-vos que 
atendeis os meus pedidos, livrai-me dos males e 
dai-me sorte na vida. Segui meus inimigos, que 
os olhos do mal não me vejam, Cortai as forças 
dos meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, 
Sabidas e Entendidas, se me fizeres alcançar esta 
graça, ficarei devoto de vós e mandarei publicar 
esta oração mandando, também, rezar uma 
missa. (Reza-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Maria, 13 
dias). Por graças alcançadas. A.C.

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, pro-
digiosamente tocado pela graça de JESUS. 
Agonizante, em sua última hora, que nunca se 
ouviu dizer que algum daqueles que recorre-
ram à Vossa proteção fosse por vós desampa-
rado. Assim dignai-vos interpor em meu favor, 
vossa valiosa intercessão perante Deus, para 
que conceda viver e morrer como verdadeiro 
cristão, e, ainda, me seja concedida a graça 
especial de (esclarecer a graça desejada). Re-
zar três Ave-Maria em honra a Ssma. Trindade. 
Prometer publicar a devoção. C.A.

ORAÇÃO DOS AFLITOS
Aflita se viu a Virgem aos pés da cruz, aflito me vejo, 
valei-me Mãe de Jesus, confio em Deus com todas 
as minhas forças. Por isso peço a Deus que ilumine 
os meus caminhos concedendo-me a graça que tan-
to desejo (faça o pedido) mandar publicar no 3º dia 
e observe o que acontece no 4º dia. C.A.

ORAÇÃO A SANTA EDWIGES
Protetora dos endividados, em nome do Pai, Filho, do Espírito 
Santo, Senhor meu Deus, Todo Poderoso, Criador do Céu e da 
Terra. Vós que tudo regulais com Justiça e Misericórdia aceitai 
a prece que, humildemente Vos dirijo por intermédio de Santa 
Edwiges, Vossa Serva, que tanto vos amou na Terra, e que usu-
frui a graça de contemplar vossa divina face. Santa Edwiges, que 
pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes e pela ardo-
rosa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, fostes por Deus consti-
tuída em protetora dos pobres e endividados, dos que sofrem 
aflições pela carência de recursos, vinde em meu auxílio e levai à 
presença do Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, o apelo 
que vos faço. Vinde em meu socorro, Santa Edwiges, atendei à 
minha súplica, dispensai a este vosso humilde devoto a vossa 
proteção, proporcionando-me os meios de vencer esta crise, de 
obter os recursos suficientes para atender aos meus credores, 
a fim de pagar o que devo a Fulano, de modo que volte a paz e 
a tranquilidade ao meu espírito. Confiando em vossos méritos, 
em vossa caridade, peço Santa Edwiges, lançardes vossa com-
placência sobre mim. Assim seja, Santa Edwiges, protetora dos 
endividados, rogai por nós, Santa Edwiges, rogai por nós. (Rezar 
um Pai-Nosso e uma Ave-Maria). C.A.

CINCO MINUTOS DIANTE 
DE SANTO ANTÔNIO

Há quanto tempo eu te esperava, alma devota, pois  bem 
conheço as graças de que necessitas e que desejas que 
eu peça ao Senhor! Estou disposto a fazer tudo por ti; mas 
filho, diga-me uma a uma todas as tuas necessidades, 
para que eu seja o intermediário entre Deus e ti, e possa 
suavizar teus males. Sinto a aflição de teu coração e quero 
unir-me às tuas amarguras. Desejas o meu auxílio no teu 
negócio... queres a minha proteção para restituir a paz na 
tua família... para conseguir algum emprego... para ajudar 
aqueles pobres... aquela pessoa necessitada... para que 
acabe aquele sofrimento... queres tua saúde ou a de al-
guém a quem muito estima? Coragem, que tudo obterás. 
Agradam-me as almas sinceras, que tomam sobre si as 
dores alheias, como se fossem própria. Mas eu bem vejo 
como desejas aquela graça, que há tanto tempo me pe-
des. Tem fé, que não tardará a hora em que hás de obtê-la. 
Uma coisa, porém, desejo de ti. Quero que recebas mais 
vezes na Eucaristia: que sejas mais devoto para com Nos-
sa Mãe, Maria Santíssima. Quero que propagues a minha 
devoção e ajude os meus pobres. Quanto isto me agrada 
ao coração! Não sei negar nenhuma graça àqueles que 
socorrem os outros por meu amor, e bem sabes quantos 
favores são obtidos por esse meio. Quantos, com viva fé, 
têm recorrido a mim com o pão dos pobres na mão, e 
são atendidos! Invocam-me para ter êxito feliz nalgum ne-
gócio, para achar um objeto perdido, para obter a saúde 
de uma pessoa enferma, para conseguir a conversão de 
alguém afastado de Deus. E eu por amor de meus po-
bres, cuja miséria está a meu encargo, obtendo de Seus 
tudo o que me pedem, e ainda muito mais. Temes que 
eu não faça outro tanto por ti? Não penses assim, porque 
prezo muito a prerrogativa de que me foi concedida por 
Deus - de ser o Santo dos Milagres. Muitos outros, como 
tu, precisam de mim e receiam pedir-me, pensando que 
me importunam. Leio tudo no fundo do coração, e a tudo 
darei remédio. Hei de obter as graças; não temas. Agora, 
volta às tuas ocupações, e não esqueças o que te reco-
mendei. Vem sempre procurar-me, porque eu te espero. 
Tuas visitas me serão sempre agradáveis, porque amigo 
afeiçoado como eu não acharás. Deixo-te no Coração Sa-
grado de Jesus e também de Maria. (Publicado por quem 
já obteve muitas graças). C.A.


