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     Quem diria que em pleno Século XXI e com todo o avanço
da medicina e da tecnologia, viveríamos em isolamento social,
por conta do coronavírus e, enfrentaríamos uma pandemia.
Porém, diante das dificuldades, é preciso encontrar soluções.
E, as consideradas mais eficazes, são a leitura e a escrita. Elas
nos distraem, nos acalmam, ou seja, ambas nos ajudam a
encontrar o equilíbrio e a construir resiliência.

     A quarta edição do Exter News (Jornal do Externato Nossa
Senhora Menina), estava prevista para ser publicada em abril
de 2020, mas fomos surpreendidos pela COVID - 19 e
interrompemos a produção dela.

     Com empenho e criatividade, 18 alunos de séries diferentes
prepararam muitas reportagens interessantes e o Exter News
está de volta!

     Veja abaixo, o descritivo de cada coluna.

O EXTER NEWS ESTÁ DE VOLTA!

EXTER NEWS
DE VOLTA!



Diga NÃO ao
preconceito
Nesta edição, a coluna Papo cabeça vai

mostrar algumas dificuldades e,

principalmente, os sentimentos e a força

de pessoas negras que já sofreram, por

causa do preconceito.

     O preconceito racial cresce a cada dia

mais e isso continua causando a exclusão,

desigualdade social e violência.

É importante lembrar que o preconceito é

uma forma de conceito criado sem

qualquer conhecimento. Por que algumas

pessoas ainda insistem nessa prática

inaceitável de desrespeito?

     No ano de 2019, 30% dos brasileiros que

participaram de uma pesquisa dizem ter

sofrido com discriminação pela sua classe

social, pelo lugar que vive e pelo seu

trabalho. Essa pesquisa foi feita  com 2.077

pessoas, em 130 cidades.

     Em 2020, um caso que foi divulgado

mundialmente, foi o de George Floyd, que

foi morto por policiais nos Estados Unidos.

Após a notícia se espalhar, o movimento

que já era conhecido Black Lives Matter

(Vidas negras importam), recebeu muito

mais incentivo, após a morte dele.

     No ano passado, 61% dos brasileiros, em

uma pesquisa, revelaram que acham o

Brasil, um país racista. E, realmente, são

muitos negros (crianças, adolescentes e

adultos) sendo mortos ou presos

injustamente.
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Ruth de Souza

 Um exemplo que podemos destacar é a

atriz Ruth de Souza, que se estivesse viva,

completaria 100 anos em 2021. Ruth Pinto de

Souza nasceu na zona norte do Rio de

Janeiro e alguns anos depois se mudou para

Minas Gerais. Com a morte de seu pai, aos

nove anos, ela voltou para o Rio. E depois de

assistir ao filme “Tarzan- O filho das Selvas”,

ela se encantou pelo teatro e pelo cinema.

 Sua vida não foi fácil, pois sofreu muito

preconceito. Quando ela entrou no teatro,

atores brancos eram obrigados a se pintar

de preto para conseguir a personagem que

era negra. Foi nesse momento que ela

percebeu algumas reações diferentes.



     Essa grande guerreira enfrentou muitas

reações por ser negra e querendo ser atriz. No

começo de 1940, ela conheceu o Teatro

Experimental do Negro. Ela ingressou nele e 5

anos depois, Ruth virou um sucesso e em 1947,

fez sua primeira grande apresentação.

     Ela ficou anos e anos no teatro, fez parte de

novelas e séries na Globo, mas em 2010 se

aposentou pela sua idade.

     Em 2019, a primeira afro-descendente a

protagonizar uma novela na televisão, aos 98

anos, morreu, por conta de uma pneumonia.

 oratória e para a recitação dramática, e

então foi morar com seu pai.

     Começou a ter seus talentos de

comunicação reconhecidos, quando

ganhou o concurso de locução na

Universidade Estadual do Tennessee,

onde estudava Comunicação e Artes

Cênicas.

     Oprah Winfrey atuou no cinema, para

o filme lançado em 1985, de Steven

Spielberg, “A Cor Púrpura”. Foi indicada

ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.

 Oprah é a dona da revista "The Oprah

Magazine", que obteve sucesso no

mercado de publicações femininas.        

 Também possui o domínio do site

Oprah.com, criado por ela no intuito de

transmitir ao público informações sobre

a sua vida pessoal. 

  Anunciou em 2009, o fim de sua

carreira no canal de televisão ABC, para

dedicar-se ao seu canal de TV "The

Oprah Winfrey Network”.

Oprah Winfrey

     Outra personalidade famosa é a

apresentadora Oprah Winfrey. Ela nasceu no

dia 29 de janeiro de 1954, em Kosciusko,

Mississippi, Estados Unidos. 

      Atuando como apresentadora de TV norte-

americana e vencedora de diversos prêmios

Emmy, Oprah fez grande sucesso com o

programa The Oprah Winfrey Show.

Ainda na sua adolescência teve um filho, mas

infelizmente ele morreu. Ganhou uma bolsa

para estudar na Nicolet High School, em

Wisconsin, quando mostrou habilidades para a 

    



     11 de agosto de 1865, dia da abertura
solene das aulas e a Sociedade
Pernambucana se reunia no salão nobre
da faculdade, para ouvir as saudações das
autoridades, professores e alunos. E, Castro
Alves era um dos destaques, recitando:
“Quebre-se o cetro do Papa,/ Faça-se dele
uma cruz!/ A
púrpura, sirva ao povo...” Os mais jovens

deliravam de espanto, e os mais

velhos admiravam-se com tamanho

talento.

     Em 1867, partiu para o Rio de Janeiro e

conheceu Machado de Assis, que o ajudou

no caminho literário.

     Logo após isso, prosseguiu para São

Paulo, onde concluiu o curso de Direito, na

Faculdade de Direito do Largo do São

Francisco.

     Publica seu único livro poético editado

em vida (1870), “Espumas

Flutuantes”, em que apresenta uma poesia

lírica.

     Sua poesia defendia as grandes causas da

liberdade e da justiça e denunciava a crueldade

da escravidão. Ele foi extremamente importante

para o movimento abolicionista.

     Um poeta com uma incrível e incansável

missão de dar um basta ao racismo, que ainda

prejudica a vida de algumas pessoas nos dias

atuais.

     Neste ano, faz 150 anos que nos deixou.

Poucos meses depois da sua morte, foi assinada

a Lei do Ventre Livre, que libertava as crianças

nascidas de negros escravizados.

     Breve resumo da vida do Poeta dos Escravos

     Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em

1847 e faleceu em 1871. Sempre estava envolvido

em atividades artísticas. Em 1863, no meio da

apresentação da peça “Dalila”, de Octave Feiullet,

Castro Alves se encantou pela atriz Eugênia

Câmara, mas após alguns anos juntos, a relação

deles terminou. Em 17 de maio, foi publicado, no

jornal “A Primavera”, sua primeira poesia sobre os

horrores e as tristezas da escravidão.

Castro Alves



ESPAÇO SAÚDE

     Para nossa imunidade ficar alta, precisamos nos
alimentar com comidas mais saudáveis, principalmente
para não ter a COVID-19. Vamos indicar para você seis
alimentos, além de uma receita com beterraba bem
gostosa.
     Primeiro de tudo, algo muito importante que está
contido em alguns desses alimentos são as vitaminas, que

ajudam bastante para manter a sua saúde e lhe deixam
com a imunidade alta. Agora, vamos aos alimentos.
     Começando com o alho que você pode colocar no arroz.

Ele evita gripes, resfriados, inflamações e infecções. É
muito rico em selênio, zinco e alicina, que são
responsáveis por evitar essas doenças.
     A cebola que você também pode colocar no arroz, em
um bife e etc. Ela é um anti-inflamatório natural e reduz a

quantia de sódio na comida, além de ser boa para os
ossos, absorvendo cálcio.
     Frutas cítricas que são ricas em vitamina C e
conseguem nos proteger contra infecções respiratórias e

gripes.
     O gengibre com ação bactericida auxilia na cura de
infecções de garganta. É rico em antioxidantes e
vitaminas B6 e C. Dá para fazer um suco verde com
gengibre, abacaxi e couve ou outra folha e fruta que
queira.
     Castanhas que contém linfócitos B, por serem ricas em

selênio, zinco e em vitamina E. Os linfócitos acabam
produzindo anticorpos para o organismo. E você pode
comê-las puras. Além de tomar em conjunto um leite
fermentado que tem lactobacilos vivos bons para a
imunidade também.
     E por último, a inimiga da diabetes e o terror de
algumas pessoas que não gostam de seu sabor: a
beterraba. Ela contribui para fortalecer a imunidade,
controlar a pressão e os efeitos do envelhecimento,
através da vitamina C.

Como aumentar sua imunidade
durante a pandemia?



     Para aqueles que não gostam de beterraba, uma
receita alternativa que disfarça o sabor dela. Vamos para a

receita?

INGREDIENTES:
✔ 1 beterraba média
✔ ½ xícara de chá de água
✔ 2 ovos
✔ 15g de fermento biológico fresco
✔ 1 pitada de sal
✔ 2 colheres de sopa de açúcar
✔ 50g de margarina
✔ 500g de farinha de trigo
✔ Gema de ovo para pincelar.

MODO DE PREPARO:
     Primeiro corte a beterraba em pedaços e coloque no
liquidificador com água. Coloque os ovos, o fermento, o
sal, o açúcar e a margarina, batendo até ficar bem
misturado.
     Após isso, despeje em uma tigela e acrescente a farinha

aos poucos.
     Amasse até formar uma massa desgrudando das mãos,

deixando crescer até dobrar de tamanho por uns trinta
minutos mais ou menos.
     Por último, modele o pão e deixe-o em uma assadeira

untada com óleo e azeite. Após isso, pincele com a gema

de ovo e leve para assar no forno moderado (170°), por
mais uns 30 a 35 minutos.

PÃO DE BETERRABA

Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/41460-pao-de-
beterraba.html
https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/alimentos-que-

aumentam-a-imunidade/

https://www.tudogostoso.com.br/receita/41460-pao-de-beterraba.html
https://www.tudogostoso.com.br/receita/41460-pao-de-beterraba.html
https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/alimentos-que-aumentam-a-imunidade/


     Não é possível falar sobre Saúde física e mental, sem
comentar um pouco de esportes e, a pauta é Jogos
Olímpicos.
     As Olimpíadas são competições esportivas que
acontecem a cada 4 anos e muitos a consideram como
evento de maior repercussão mundial. Porém, em 2020,

não foram realizados os jogos, por conta da Pandemia do

coronavírus, mas em 2021 ela está programada para
acontecer em julho, no Japão.
     Muitos esportes são tradicionais no evento, alguns
tendo participações em todas as edições. Outros são
estreantes por se tornarem populares nos últimos anos.

     Um dos mais tradicionais das Olimpíadas é o vôlei. O
Brasil sempre se destacou nessa modalidade. No início,
cada time disputava uma partida contra todos e o
vencedor era aquele com maior número de vitórias ou,
em caso de empate, um maior set average ou point
average. A principal desvantagem deste sistema -
usualmente denominado confronto direto ou round-
robin - é que os vencedores podiam ser determinados
antes do final da competição, o que fazia o público
perder o interesse nos jogos remanescentes.
     Para resolver este problema, a competição foi dividida

em duas fases: uma "rodada final"; foi introduzida, com
quartas-de-final, semifinais e finais. Desde sua criação
em 1972, este novo sistema tornou-se o padrão para os
Jogos Olímpicos e passou a ser usado em outros
esportes, no chamado, formato olímpico.
     Teremos na Olimpíada em Tóquio, 5 novas
modalidades, dentre elas o surfe, esporte muito
conhecido no Brasil, porém com pouco reconhecimento
mundial. Ele chegará para os dois gêneros, com 20
pessoas competindo em 3 rounds, e três finais compostas

de baterias de 30 minutos. Haverá quatro atletas em
cada jogo no primeiro turno e cinco atletas, no segundo
turno. A partir da terceira rodada, a competição passa a
ser um contra um.
     Na competição, cada surfista terá 30 minutos para
pegar o máximo de ondas possível, e cada surfista poderá

obter uma pontuação de 0 a 10. No entanto, apenas as
duas primeiras ondas são calculadas com base na
pontuação final de cada surfista. Assim, vemos mais um
esporte estreando nas Olimpíadas e construindo uma
história.

ESPORTE É VIDA!



     Todos sabemos que 2020 foi um ano de
mudanças, por conta da pandemia do novo
corona-vírus. Tivemos que nos adaptar a
plataformas online e aprender a nos distanciar
uns dos outros, para minimizar danos
econômicos e evitar mortes. Muitos não
conseguiram se adaptar ao novo normal,
principalmente os alunos. É claro que os que
estudam em escolas particulares ainda têm a
oportunidade de ter acesso às aulas remotas. 
     Para empresas e organizações, a perda não
foi tão grande, pois algumas conseguiram se
reinventar e descobrir que ferramentas digitais
são uma boa fonte pensando no futuro. Os
funcionários passaram a trabalhar em casa, ou
seja, para muitas instituições esse formato ficou
bem mais econômico. Já as empresas que não
conseguiram se adaptar, tiveram prejuízos e
encerraram a prestação de serviços.
     Segundo a CNN Brasil, o fechamento de
empresas brasileiras teve alta de 12,7% em 2020.
     É uma pena que nem todas as famílias dos
alunos da rede pública tenham condições
financeiras para adquirir um celular ou um
computador, para dar continuidade ao processo
de ensino e de aprendizagem. E também que
algumas empresas não tenham sobrevivido à
crise financeira gerada pelo isolamento social.
     Todos gostariam de voltar no tempo e ter
aula com todos os colegas de forma presencial,
mas enquanto isso não é possível, precisamos
estudar e fazer a nossa parte, pensando em um
futuro promissor e com a possível reabertura
dessas empresas que tiveram de fechar as
portas.
     Apesar de tudo, a tecnologia salvou alguns
setores. Como sempre, ela nos surpreende e
contribui para o progresso.

EXTER TECH
Um verdadeiro potencial Umidade do ar do deserto

transformada em água
     A captação de água com energia solar está
tendo o potencial de transformar o modo de
vida de várias regiões onde este recurso é
escasso.
     Em vez de perfurar poços ou purificar a água
do mar, a Zero Mass Water, uma empresa de
tecnologia com sede em Arizona quer extrair a
umidade do ar no Deserto da Arábia, com
energia solar para transformar em água potável
em uma fábrica a 20 quilômetros em Dubai. “ A
fábrica é movida a energia solar, as garrafas que
usamos são recicláveis e as tampas são
sustentáveis”, disse Samiullah Khan, o gerente-
geral da IBV, empresa que vai comprar a água.
     Embora a tecnologia de extrair água do ar
seja usada em outros lugares, a operação da
Zero Mass Water se destaca por seu tamanho e
intenção de engarrafar a água.
  Essa empresa não irá rivalizar com
processadores de água a granel em breve.
Inicialmente, será capaz de produzir apenas 2,3
milhões de litros por ano, aproximadamente o
volume de uma piscina olímpica padrão.
     Segundo a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas
no mundo vivem sem fontes seguras de água, e,
além de causar problemas de saúde, aumenta a
pobreza e a fome, tendo a falta de um recurso
tão importante para a agricultura e o
desenvolvimento econômico. O residente
médio bebeu 127 litros no ano passado,
colocando o país entre os dez primeiros no
mundo.
     Na região, existem muitas instalações de
dessalinização de água, mas são muito caras e
são abastecidas por combustível fóssil. A
proposta da Zero Mass Water é oferecer um
modelo de vida melhor para países de clima
seco e árido e também estimular avanços 
     



 agrícolas para garantir segurança alimentar,
mas por ser ainda muito cara essa tecnologia, a
água da Zero Mass estará na faixa de preço que
marcas importadas e sofisticadas, como Evian e
Fiji.
     As marcas serão vendidas localmente por
cerca de 10 dirhams (US $2,75) por litro. 
     A empresa desenvolveu um painel solar que
capta vapor presente no ar. Esse vapor é
transformado em líquido e armazenado em
reservatórios conectados às residências.
     A iniciativa teve apoio de investidores, como
Bill Gates, Microsoft e a Amazon. E mais
recente, a Black Rock que investiu U$50
milhões na Zero Mass Water.

          A tecnologia se baseia em um tablet que

utiliza sua câmera frontal para mostrar o resultado

final. Também será usada a tecnologia “apontar e

aprender”, em que o cliente poderá definir

produtos de seu interesse para saber mais

informações sobre ele e também visualizar opções

de compra do produto, também poderá ser

escaneado um QR code que o levará para a

página do site da empresa. 

     “Projetamos este salão para que os clientes

pudessem experimentar algumas das melhores

tecnologias, produtos para os cabelos e estilistas

da indústria”, disse John Boumphrey, gerente

nacional da Amazon no Reino Unido, em um

comunicado. “Queremos que este local único nos

aproxime mais dos clientes e seja um lugar onde

possamos colaborar com a indústria e testar novas

tecnologias”.

     O salão inicialmente estará aberto somente

para funcionários, mas nas próximas semanas, ele

estará aberto para clientes. Mas, será possível o

agendamento de horários para um teste no

aplicativo desenvolvido pela empresa, para que

assim não seja necessário o uso do tablet durante

o atendimento.

Observação:
     A empresa declarou que essa será apenas uma

loja experimental, onde serão exibidos somente

produtos e tecnologias novas, sem planos de

abertura de outras unidades futuramente.

Salão de beleza com
tecnologia inovadora
     A Amazon anunciou a abertura de uma loja
experimental/salão de beleza em Londres, com
uma grande inovação, a tecnologia de
realidade aumentada, que mostrará
antecipadamente um corte ou uma coloração
no cabelo, fazendo assim os clientes analisarem
diferentes possibilidades de estilos antes de
começarem a realizá-lo no salão.



     Desde o início do ano passado, vive-se
grandes dificuldades, devido aos impactos
do corona-vírus no mundo. Mas o período de
isolamento social trouxe uma oportunidade de
regeneração à natureza.
     Com a interrupção de atividades industriais,
o planeta deixou de lançar toneladas de
dióxido de nitrogênio na atmosfera, diminuindo
a poluição do ecossistema. E vale ressaltar que
mesmo com a redução de gases poluentes,
ainda existe o aquecimento global.
     Há indícios de que as pessoas estão
mudando seu padrão de consumo e adotando
práticas mais sustentáveis. Dados apontam que
no Brasil, houve uma menor produção de
desperdícios nas casas e uma maior taxa de
reciclagem. Na capital de São Paulo, por
exemplo, o ar está menos poluído, mananciais
(fontes de água) se recuperaram e animais que
não eram vistos há muito tempo reapareceram
em parques e praias.
     Sendo assim, é importante que cada um
perceba que suas escolhas impactam, não
só o planeta, mas também a sociedade em
geral. É hora de repensar no estilo de vida e na
forma de consumo, que tanto aprisionam o ser
humano em um sistema econômico que
destrói o meio ambiente.

Com o dinheiro que ganharam, compraram
algumas coisas essenciais para a população
como poço, água para beber, dessalinização da
água, investiram em plantio, criação de animais
e renda extra.
     E também ajudou os fazendeiros a não
perderem suas terras, conseguiram melhorar
alguns lugares, sustentar famílias, vilas, lugares
e fazendas.
    Os aerogeradores ajudam a vender vento
sem poluir o ar, terras e espaços. Cada hélice
tem cerca de 45 metros, sendo maior que
qualquer asa de avião.
     O Brasil é gerador de energia limpa e
renovável como a energia eólica.
     Ao longo dos séculos, o vento converteu-se
numa das principais fontes de energia da
humanidade. 
     Até 2038, o Setor eólico vai gerar 1,1 milhão de
empregos no Brasil, segundo estudo
encomendado pela agência alemã GIZ.
     Isso porque, em razão da qualidade dos
ventos brasileiros, que são estáveis e com
intensidade “constante”, o país consegue ter a
sua segunda maior matriz energética formada
por usinas eólicas, que são extremamente
vantajosas do ponto de vista socioeconômico e
ambiental, já que geram energia renovável,
renda, investimentos em zonas desfavorecidas
e contribuem para a redução de gases de efeito
estufa e outros efeitos adversos de poluição.
     Portanto, a energia eólica é uma das
promessas de desenvolvimento do setor
elétrico do Brasil.

ECO & BIO
A natureza em meio à
pandemia 

Energia eólica
     A energia eólica é a energia fornecida pelo
vento quando passa por um aerogerador, as
indústrias de energia eólica ajudaram a
população nordestina colocando os
aerogeradores em seus terrenos, fazendo com
que a população vendesse vento. 



     O país cria leis e avança na tecnologia para
diminuir experimentos com cobaias.
Para avaliar a irritação ocular e na pele que certos
produtos podem dar em humanos, era colocado
clips de metal nos olhos de coelhos para aplicação
diretamente em suas córneas, sem anestesia,
substâncias presentes em cosméticos e produtos
de limpeza.
     Macacos, cachorros, coelhos, porquinhos-da-
índia, bovinos e aves são algumas das espécies
mais utilizadas pelos cientistas. Os camundongos
são os principais, porque tem 99% dos genes
compatíveis com os humanos, além de serem
pequenos, se reproduzem facilmente e têm uma
expectativa de vida curta, e permite análise de
várias gerações.
     Este assunto é muito polêmico, por um lado a
preservação dos animais e do outro lado a
necessidade da ciência.
     “Animais são os modelos mais parecidos com
os humanos que conseguimos estudar.'', afirma
Fátima Fandinho, vice-diretora de ensino e
pesquisa do Instituto de Ciência e Técnologia em
Biomodelos da Fiocruz, “[com eles] é possível
avaliar como uma substância interage com o
organismo todo, e ainda não há uma técnica que
substitua isso totalmente” .
     

     O Grupo L'Oréal produz tecidos do corpo
humano - além de pele, criam também olhos,
gengiva, intestino e etc. Os cientistas recebem
sobras de pele de cirurgias plásticas e recriam a
epiderme, podendo ser usados para testar índices
de inflamação, irritação e alergia, por exemplo.
     

     O Grupo Boticário não utiliza testes em
animais desde 2000, eles produzem a própria
pele 3D para a avaliação de produtos.
     A Natura, também do setor de cosméticos,
não realiza testes em animais desde 2006. A
companhia conta com 67 tipos de
procedimentos enquadrados como métodos
alternativos.
Uma pesquisa no Reino Unido, aponta que pelo
menos 115 milhões de bichos no mundo, a cada
ano, são usados para esse fim.
    No Brasil, oito estados contam com leis que
proíbem o uso de animais em determinadas
indústrias.
Até a China, que exigia que todos os cosméticos
vendidos no país fossem testados em cobaias,
está começando a se flexibilizar. 
     Na Europa, testes de cosméticos em seres
vivos estão proibidos desde maio de 2018 e a
importação de produtos que tenham sido
aplicados em bichos foi banida em 2013.
    Quanto mais novas tecnologias surgirem,
melhor. Porém, até que se forme rotina nos
laboratórios, é improvável que testes com
bichos deixem de existir completamente. Daí
porque o bem estar animal não pode ser uma
preocupação apenas de ativistas, é também
questão de ciência.

Perto do fim

fonte:

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/12/test

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/12/testes-com-animais-no-brasil-podem-acabar-em-breve.html


 No dia 22 de abril de 2021, o presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden, resolveu reunir 40
países envolvidos no projeto de proteção
ambiental, estabelecendo metas para equilibrar o
clima de maneira global. Biden se comprometeu
a cortar em 50% as emissões de gases de efeito
estufa até 2030. 
 O Brasil não ficou fora desse encontro e pretende
fazer a sua parte, para buscar neutralidade
climática até 2050, antecipando em dez anos. O
presidente Jair Bolsonaro informou que até 2030,
o desmatamento será zerado e haverá uma
redução grandiosa da emissão de gases.
 O uso de carvão mineral como fonte de energia
na China, será limitado, segundo o presidente Xi
Jinping, Isso acontecerá entre 2021 e 2025.
Previsão de fim total em 2030.
 A Chanceler Federal da Alemanha, Angela
Merkel, disse que até 2030 quer ter 55% menos
emissões e que a Alemanha fará de tudo, para
que isso se realize. "O carvão foi uma fonte
importante para nós, mas vamos acabar com a
eletrificação com essa fonte. Produziremos 46%
da eletricidade de renováveis e queremos
aumentar isso", disse ela.
 

Já a Rússia afirmou que reduziu as suas
emissões em relação aos níveis dos anos 90. O
presidente Vladimir Putin afirmou que quer
construir projetos de energia limpa no país.
 Até mesmo o Papa Francisco se pronunciou
sobre esse evento de responsabilidade e de
extrema importância para a humanidade. O
Pontífice afirmou que a postura dos líderes
serve de exemplo para todos os países,
principalmente por causa da Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(COP 26), prevista para novembro, em Glasgow,
na Escócia.
 A grande preocupação de Francisco é ver que
o Meio Ambiente esteja limpo, puro e
preservado. E, essa deve ser a preocupação de
todas as pessoas. 
 É preciso cuidar da natureza, que é um
presente de Deus e que representa a vida.

Cúpula do Clima

https://g1.globo.com/tudo-sobre/vladimir-putin/


PATAS NO 
J     RNAL     
     Falar sobre o abandono de animais na
pandemia é bem complicado, muitos são
deixados para trás por conta de seu dono ter
falecido pela Covid-19 ou até mesmo pela
questão financeira! O número de cães e gatos,
entre outros bichos, resgatados no Brasil
aumentou cerca de 70% no ano passado,
segundo levantamento da Ampara Animal,
uma associação de mulheres que  auxilia
abrigos e protetores independentes.
Normalmente os mais abandonados são os 
cachorros e gatos com mais idade.
     Muitas vezes as pessoas abandonam os
animais nas ruas, penso que ao invés de
abandoná-los, o melhor seria leva-los para os
abrigos ou algum local onde possam ser bem
tratados. Hoje em dia deixar um animal na rua,
além de estar cometendo um crime, é a pior
coisa que você pode estar fazendo para seu
animalzinho, muitos o maltratam e o
machucam. Antes de o abandonar pense no
que está fazendo!
     Se coloque no lugar de seu pet.... VOCÊ
GOSTARIA DE SER ABANDONADO PELA SUA
FAMÍLIA?
     Lembre-se o que não queremos para a
gente, não fazemos pelo próximo!!!!

Abandono de animais na
pandemia

Pets fazem bem!

     Os pets representam uma excelente
oportunidade de viver mais e melhor.
 
Vantagens: 
1- Fazem bem para o coração;
2 - São uma excelente companhia para os
idosos;
3 - Previnem alergias em crianças;
4 - Fazem bem para a saúde mental;
5 - Ajudam a superar o luto.

Fonte: A vida é pra já - Março - 2021



     Na Espanha, a nova lei que foi aprovada,
garante que os animais de estimação terão os
mesmos direitos que os humanos, e não
poderão mais ser tratados como objeto.
     A lei dá direitos iguais aos seres humanos e
animais de estimação é de autoria da
deputada socialista Sandra Guaita, que
explicou que: “Qualquer um que se opusesse à
mudança negaria a dor e o sofrimento dos
animais. Devemos aceitar que os animais não
são objetos, são seres vivos que sentem e
sofrem”.
     De acordo com informações do jornal
espanhol, La Vanguardia, os pets serão
considerados inclusive em processos de
divórcio, como filhos do casal. No final o juiz
escolherá com quem ficará a guarda do
animal.
     A nova lei também torna crime maus-tratos
contra animais de estimação, Como se fossem
contra outro ser humano. Assim, caso se
encontre um animal perdido/abandonado, é
de dever das pessoas avisar as autoridades,
assim como acontece com uma criança que se
perdeu.
     Agora, a Espanha vai se juntar com a
França, Áustria, Portugal e Alemanha, na
proteção aos animais com tratamento
semelhante aos que recebem seres humanos.
A advogada especialista em direitos civis, Lola
Garcia, disse em entrevista ao La Vanguardia
que isso mostra que os espanhóis estão
mudando a
mentalidade sobre os animais e os
reconhecem como seres que podem sentir
dor, alegria e tristeza e não os tratam mais
como se fossem apenas mobília da casa ou
entretenimento dispensável.

ANIMAIS = SERES
HUMANOS



Nesta matéria, você ficará bem informado sobre
coisas que seu cachorro NUNCA pode comer.
Muitas pessoas sabem que esses alimentos não
podem ser ingeridos pelos pets, mas insistem
em oferecer para eles. 

1- Doces com adoçantes

Podem causar desconfortos abdominais. Além
disso, ele pode ser um estímulo à liberação de
insulina desnecessária, o que pode desenvolver
outros problemas digestivos nos cães.

2. Chocolate ou alimentos cafeinados

Esse tipo de alimento pode provocar vômitos,
diarreia, hiperatividade, tremores e outros
sintomas diferentes em animais.

3. Cebola, cebolinha e alho.

Esses vegetais podem causar irritações
gastrointestinais em cachorros, podendo até
desenvolver problemas nas células sanguíneas. 

4. Carnes, ovos e ossos crus.

Carnes cruas podem estar contaminadas por
bactérias, o que pode causar problemas para
pessoas e animais, envolvendo intoxicação
alimentar. No caso dos ovos crus, eles diminuem
a vitamina B7. A falta desse composto no
organismo pode causar irritação e sensibilidade
na pele. Já, os ossos, são perigosos porque
podem fazer com que os bichinhos engasguem
e, se engolidos, podem ficar presos no tubo
digestivo.

COISAS QUE SEU CACHORRO
⚠NUNCA⚠ DEVE COMER!

5. Sal e comidas industrializadas com muito
sódio

Industrializados com muito sódio podem elevar
a pressão sanguínea e, nos cães, causar
problemas intestinais. O mesmo vale para
comidas muito temperadas.

6. Leite e derivados

Os cachorros também podem ser intolerantes à
lactose, fazendo com que o consumo do leite
possa acarretar em diversos problemas
digestivos, causando vômitos e diarréias. Por
isso, queijos, iogurtes e outros derivados
também podem fazer mal.

LEMBRE-SE: SEMPRE CUIDE DO SEU PET!



Menino Maluquinho – O Menino Maluquinho é
um garotinho feliz que vive várias aventuras,
brincando na rua com seus amigos.

Alice no País das Maravilhas - Alice é uma menina
que cai em uma toca de coelho e acaba parando
no País das Maravilhas e vive experiências
incríveis.

Diário de um banana – Greg é um menino
azarado que ganha um diário da mãe e lá relata
seu dia-a-dia.

Percy Jackson – Percy Jackson é um garoto que
descobre ser filho de Poseidon e vai para um
acampamento de semideuses.

Anne de Green Gables – Anne é uma menina órfã
que é adotada por irmãos e se muda para uma
cidade chamada Green Gables.

Anne Frank – Anne Frank é uma menina judia
que foge dos nazistas durante a Segunda Guerra
Mundial.

Orgulho e Preconceito – Elizabeth vive na
Inglaterra com sua família e enfrenta a pressão de
se casar.

A cinco passos de você – Dois pacientes com
fibrose cística se apaixonam, apesar das regras do
hospital dizerem que devem manter distância
entre si.

Crianças (+10)

Pré-Adolescentes (+12)

Adolescentes (+14)

Adultos (+18)

LITERARTE
“ O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a

caminhada, removendo pedras e plantando flores. “

8 LIVROS QUE VIRARAM
FILME OU SÉRIE



TÍTULO: COVID-19 

Sei que o coronavírus 
Só chegou pra atrapalhar 
Mas mesmo assim
Precisamos nos cuidar.

Sempre que for sair 
É importante álcool gel passar 
Mas nunca se esquecendo
Das aglomerações evitar.

Usar máscara é essencial,
Mas é importante saber colocar,
Nem na orelha, nem no pescoço,
E sim no rosto.

Precisamos nos preocupar,
Para todos proteger,
A família, os amigos,
E até desconhecidos.

Mas, por fim, vamos nos unir,
Para com isso acabar,
Para podermos comemorar,
E o vírus derrotar.

Luiza B. L. da Fonseca, 6°1

-

TÍTULO: A ESPERANÇA

Esperança é um sinal de confiança
Sinal de que isso vai passar
E que nós vamos poder nos encontrar

Esperança neste tempo
é o melhor acompanhamento
Vamos agradecer
Esse dia a mais que Deus
 nos deu para viver

Mariah R. de Viveiros, 7°1

ESPERANÇA EM
TEMPOS DE COVID



TÍTULO: A CHAMA DA ESPERANÇA

Está tudo tão diferente
Mas é preciso que você se erga 
e siga adiante
Você me pergunta se ainda tenho esperança?
Digo que sim, 
pois criei dentro de meu coração uma aliança

Fomentada pela fé 
e pela vontade de ajudar o próximo
Está difícil e temos que tentar o máximo
Se estiver se sentindo sozinho, 
pense em estar com aquele que lhe ama
Sua mente irá te transportar 
e acender uma chama

A chama da esperança em dias melhores
E como sempre foi dito, nem tudo na vida são
flores
A vida continua e nela temos sempre que
acreditar
Então acredite, levante e comece a aceitar.

Por isso temos que viver a cada dia agradecendo
E tendo a esperança de que passará 
um vagalume ao seu pedido atendendo
Também devemos espalhar a esperança, 
que há em nossos corações
Pois até doenças que não têm cura, 
acabam em superações.

Beatriz G. Brito, 9º1 

     Começou a paixão pela poesia muito
precocemente. Recitou seu
primeiro poema em público, em uma festa
escolar, no dia 9 de setembro de
1860, com 13 anos, 1 ano após perder sua
mãe, Cléria Brasília da Silva Castro.
     Sua brilhante trajetória literária e de
grande expressividade terminou em
1871, com apenas 24 anos, ele morreu de
tuberculose.
     Uma de suas obras mais conhecidas é o
“O Navio Negreiro". Leia abaixo
alguns versos dessa bela poesia.

O NAVIO NEGREIRO

Parte I

Esperai! esperai! deixai que eu beba
Esta selvagem, livre poesia
Orquestra — é o mar, que ruge pela proa,
E o vento, que nas cordas assobia…

Parte V
São os guerreiros ousados
Que com os tigres mosqueados
Combatem na solidão.
Ontem simples, fortes, bravos.
Hoje míseros escravos,
Sem luz, sem ar, sem razão. . .

CASTRO ALVES: O
POETA DA LIBERDADE



Por que Kira fugiu?
Para onde ela foi?
Por que sua mãe escondeu que era uma pirata?
Por que queriam o tesouro?

Em um dia de sol e muito calor, uma menina chamada Kira estava na praia junto de
sua mãe. Estava tudo tranquilo, ótimo clima em uma praia paradisíaca, quando de
repente, o sol sumiu e uma grande tempestade se aproximou, com nuvens escuras e
ventania. Então Kira viu algo grande, vindo de muito longe, se aproximando à praia:
— O que é isso? — perguntou Kira.
— Venha Kira! — disse a mãe, puxando Kira pelo braço.
Quando o grande objeto se aproximou mais um pouco, foi possível ver o que
realmente era:
— Um navio pirata? — indagou Kira.
Todos que estavam na praia se assustaram, principalmente ao verem a tripulação.
Kira e sua mãe então subiram no navio. A menina estava desentendida e assustada.
— Bem-vinda de volta, Capitã Hilda! — disse um pirata.
Hilda então entrou em um pequeno quarto presente no navio, e pegou algumas roupas
estranhas, além de um chapéu preto, com uma caveira desenhada. Kira a seguiu:
— Capitã Hilda? — perguntou Kira.
— Sim!? Ah, é você
Espero que compreenda, mas não posso deixar o legado da família para trás. Minha
bisavó foi pirata, minha avó foi, minha mãe e agora chegou minha vez.
— Por que não me falou nada? Hilda ignorou a filha e foi até o leme. Kira permanecia
assustada, estava no meio de gente desconhecida, e ainda descobrira que a mãe era
uma pirata.
— Vamos marujos, em busca do grande tesouro! — gritou Hilda.
Um tempo depois, Kira notou que todos estavam desembarcando, e fez o mesmo. Era
uma pequena ilha, que possuía alguns coqueiros, pedras, e o famoso “X” vermelho.
Todos foram naquela direção.
Alguns piratas pegaram pás e começaram a cavar. E então, todos finalmente
escutaram um barulho, indicando o baú. Todos estavam ansiosos, aquele baú devia
conter joias. Mas, ao abrirem, não tinha nada! Hilda ouviu algo rangendo, e logo viu
que era o leme virando, e lá, no comando, estava Kira, cheia de enormes joias.
— Au revoir (Orrevuá), marujos!

Maria Luiza S. de Paula, 7°1
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