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Cultura & Arte

Queridos amigos, 
 
Convido vocês a participarem de uma rifa, para 
ajudar o atual Bicampeão Brasileiro, Sul-americano e 
Panamericano de Bicicross Jaldo Filho a participar do 
Mundial, que acontecerá em Nantes na França no dia 
26 de julho de 2022. 
Desde já agradeço a colaboração. 
 
Orientações: 
1 - O participante poderá comprar os bilhetes 
representados por números sem limite ; 
2 - O sorteio acontecerá via sistema digital com 
gravação na data prevista 19/07/2022. https://
sorteador.com.br 
3 - Só haverá um primeiro lugar; 
4 - Escolha o número mas antes consulte se está 
disponível ; 
5 - Realize o pagamento por chave PIX e-mail : 
jaldocaribe@hotmail.com 
6 - O número para contato é (71) 99983-4260, a 
responsável pelo número acima e a rifa se chama 
Paula, envie o (os) número (s) escolhido (s) e o 
comprovante do PIX para ela.

Com distribuição antecipada de ingressos gratuitos, Bahia Sagrada 
estreia projeto que oferece experiências exclusivas em igrejas 
históricas de Salvador 
 
Entre 8 e 17 de julho, será possível visitar cinco das principais igrejas do 
circuito histórico cultural de Salvador de um jeito diferente: dez atrações de 
destaque nacional e local ocupam esses espaços com apresentações que 
vão misturar música instrumental, orquestra e canto coral, em repertórios que 
vão de Villa-Lobos a axé music, passando por rock progressivo. Financiados 
pela Chesf via Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e com 
apoio da Arquidiocese de Salvador, os concertos Bahia Sagrada oferecem 
uma experiência inédita ao transformarem os espaços das cinco igrejas 
escolhidas com iluminação especial.  
Os repertórios de todos os concertos dialogam com a cultura baiana e 
com os espaços das igrejas. Na Igreja Nosso Senhor do Bonfim, se 
apresentam nos concertos o Quinteto da Bahia, e o duo Gabriele Leite e 
Eduardo Gutterres. Na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, se 
apresentam  As Ganhadeiras de Itapuã e o Grupo Ofá. São Pedro dos 
Clérigos recebe o Núcleo de Ópera da Bahia. Na Igreja São Francisco, 
se apresentam o duo André Mehmari e Rafael Cesário, e Chico Brown. 
Já na Nossa Senhora da Conceição da Praia, se apresentam o Coro 
Juvenil do Neojibá e o Coral Ecumênico da Bahia.  
A possibilidade de retirada online antecipada dos ingressos gratuitos (em 
sympla.com/bahiasagrada) é um outro diferencial da série.  
 
PROGRAMAÇÃO 
 
* 15 de julho, às 19h - Gabriele Leite e Edu Gutterrez na Igreja Nosso 
Senhor do Bonfim 
* 16 de julho, às 17h30 - André Mehmari e Rafael Cesário na Igreja São 
Francisco 
* 16 de julho, às 19h30 - _ Chico Brown na Igreja São Francisco_ 
* 17 de julho, às 16h - _ Coro Juvenil do NEOJIBA na Igreja Nossa Senhora 
da Conceição_ 
* 17 de julho, às 18h30 - Coro Ecumênico da Bahia na Igreja Nossa 
Senhora da Conceição 
 
Assessoria de Imprensa 
Lumina Comunicação Integrada 
Patrícia Luz (71) 98103-2901

Bahia Sagrada Concertos

 https://sorteador.com.br 
 https://sorteador.com.br 
http://sympla.com/bahiasagrada
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Salgar comida durante a refeição eleva em 28% risco de morte prematura

SAÚDE

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2022/07/salgar-comida-durante-refeicao-eleva-em-28-risco-de-morte-prematura.html

Não é 
n o v i d a d e 
que o 

excesso de sal na 
comida pode acarretar 
diversos problemas 
como pressão alta e 
o comprometimento 
dos rins. Entretanto, 
um novo estudo indica 
que pessoas que 
adicionam o tempero 
à comida na hora 
da refeição também 
correm maior risco de 
morte prematura.

Liderado pelo 
professor Lu Qi, da 
Escola de Saúde 
Pública e Medicina 
Tropical da Universidade de Tulane, nos EUA, o estudo incluiu 
mais de 500 mil pessoas para analisar a relação entre frequência 
de adição de sal e expectativa de vida. As descobertas foram 
publicadas no European Heart Journal neste domingo (10).

“A pesquisa fornece novas evidências para apoiar as 
recomendações que visam melhorar os comportamentos 
alimentares, adicionando menos ou nenhum sal aos alimentos 
durante a refeição”, comenta Qi, em nota.

De acordo com o estudo, na população geral, cerca de três 
em cada 100 pessoas com idade entre 40 e 69 anos morrem 
prematuramente. O conceito de "prematuro" estabelecido pelos 
cientistas foi antes de 75 anos. Segundo os resultados, só a 
adição de sal na comida pode ser responsável por ceifar a vida 
de uma em cada 100 pessoas antes dessa idade.

O perigo do sal

No total, 501.379 participantes do UK Biobank responderam 
a um questionário sobre a frequência de adição de sal aos 
alimentos. Os pesquisadores, então, ajustaram suas análises para 
levar em conta fatores que poderiam afetar os resultados, como 
idade, sexo, raça, índice de massa corporal (IMC), tabagismo, 
ingestão de álcool, atividade física, dieta e condições médicas. 
Eles acompanharam os participantes por aproximadamente nove 
anos.

Os resultados revelaram que, em comparação àqueles que 
nunca ou raramente adicionavam sal, os que sempre colocavam 
sal na comida tinham risco 28% maior de morte prematura.

Além disso, o estudo encontrou uma expectativa de vida 
menor entre essas pessoas. Para as mulheres que sempre 
adicionavam sal à comida foi verificada uma redução de 1,5 ano 
na expectativa de vida em comparação àquelas que nunca ou 

raramente o faziam. 
Já nos homens esse 
número foi de 2,28 
anos a menos.

Os pesquisadores 
também descobriram 
que esses riscos 
tendiam a ser 
ligeiramente reduzidos 
em pessoas que 
consumiam maiores 
quantidades de frutas 
e vegetais. Esses 
alimentos são ricos 
em potássio e realizam 
uma função protetora 
no organismo Mas, 
segundo os autores, 
esses resultados não 
foram estatisticamente 

significativos.

Como avaliar a ingestão de sódio?

Um desafio enfrentado na análise é que muitos alimentos, 
principalmente os pré-preparados e processados, têm altos 
níveis de sódio adicionados antes mesmo de chegarem à 
mesa. Em geral, estudos avaliam a ingestão de sal por meio de 
exames de urina e, portanto, não refletem necessariamente o 
comportamento alimentar.

Por essas razões, os pesquisadores optaram por verificar 
se as pessoas adicionavam ou não sal aos alimentos à mesa, 
independentemente de qualquer adição durante o preparo da 
refeição.

“Adicionar sal à comida já preparada é um comportamento 
alimentar comum que está diretamente relacionado à preferência 
de um indivíduo por alimentos com sabor salgado”, diz Qi. “Na 
dieta ocidental, a adição de sal à mesa representa de 6% a 20% 
da ingestão total de sódio e fornece uma maneira única de avaliar 
a associação entre a ingestão habitual do produto e o risco de 
morte”.

O professor ressalta que pelo fato de o estudo ser o primeiro 
a sugerir uma relação entre a adição de sal e a mortalidade, 
serão necessárias mais pesquisas para validar as descobertas 
antes de fazer recomendações. A participação no UK Biobank 
é voluntária, portanto, os resultados não são representativos da 
população geral.

Agora, a equipe se prepara para realizar estudos sobre a 
relação entre a adição de sal aos alimentos e doenças crônicas. 
Eles também esperam pode conduzir ensaios clínicos para testar 
os efeitos da redução de sódio e benefícios à saúde.

Estudo com mais de 500 mil pessoas analisou os impactos de adicionar sal na hora de comer; hábito pode reduzir expectativa 
de vida em 1,5 ano para mulheres e 2,28 anos para homens

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/


Prosa & Poesia

A tecnologia 5G finalmente chegou ao Brasil nesta quarta-feira (6), e o 
Olhar Digital conversou com exclusividade com o Superintendente e Secretário 
Executivo do Gaispi na Anatel, Vinícius Caram, que indicou o que de fato 
muda com a chegada da tecnologia ao país. O 5G chega primeiro a Brasília, e 
utilizará a faixa de 3,5 GHz.

Uma dúvida e preocupação constante de muitos brasileiros é o que de 
fato muda quando o assunto é a chegada do 5G, e inclusive se a troca de 
aparelhos celulares será necessária. Mas Caram prontamente tranquilizou 
quanto a esta questão.

“As tecnologias legadas, 2G, 3G e 4G, permanecem como estão e ainda 
assim, em fase de aprimoramento,” disse ele. “Mas caso o consumidor tenha 
interesse em buscar um novo terminal, ter uma tecnologia e ter benefícios, 
por favor, avaliem esses interesses,” sugeriu Caram. Então, a mudança de 
dispositivo é uma opção dos consumidores que queiram utilizar o 5G. Mas 
antes, Vinícius Caram aconselha o consumidor a verificar antes de efetuar 
uma compra.

“Na página da Anatel tem hoje todos os terminais compatíveis com 
esta nova faixa de tecnologia 5G. Hoje são 67 dispositivos que estão no 
mercado,” continuou ele. “Antes de você adquirir um novo celular, olhe lá na 
página da Anatel se aquele terminal, aquele dispositivo, é apto para receber 
a tecnologia 5G na faixa 3,5 GHz que está sendo disponibilizada. É simples 
a consulta e fácil de você verificar”.

Quanto à oferta do 5G no Brasil, Caram disse depender bastante das 
operadoras. “[Temos] uma expectativa de ver como vão ser as ofertas das 
operadoras em relação a novos planos”, disse ele, explicando que é possível 
que as empresas adicionem o 5G aos planos e pacotes já existentes. No 
entanto, também é possível que ele chegue em contratos adicionais. Entre 
os benefícios do 5G, Caram citou a maior velocidade, possibilidade de ver 
vídeos em 4K e jogar online com tempo de latência menor.

Além do aspecto mais óbvio de melhora nos serviços com a chegada 
da nova tecnologia, Vinícius Caram destacou outros aspectos da sociedade 
que serão beneficiados pela chegada do 5G. “O 5G não atende apenas ao 
usuário no seu uso comum, mas também toda a cadeia produtiva, diversas 
áreas da economia como agronegócio, indústria 4.0, parte de segurança, 
de automação, de logística. Toda uma cadeia que é beneficiada com essa 
transformação digital que agora se inicia para valer, começando pelas 
capitais brasileiras.”

A expectativa é que até o final de agosto, todas as capitais do país 
estejam com a faixa de 3,5 GHz limpa para que as prestadoras possam 
ativar as estações 5G nesta faixa. Caram também destacou que o 5G deve 
chegar em 2023 nas cidades acima de 500 mil habitantes, e que existe um 
projeto para buscar atender cidades menores.

Ainda não se sabem as datas exatas após a chegada do 5G em Brasília 
nesta quarta-feira (6 de julho), mas as próximas capitais beneficiadas serão 
São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), no Sudeste, Porto Alegre (RS), no 
Sul, e João Pessoa (PB), no Nordeste.

O prazo para que a rede 5G funcione em todas as principais cidades dos 
estados brasileiros vai até o dia 29 de setembro. 

5G chega ao Brasil! O que muda na prática?

Fonte: https://olhardigital.com.br/2022/07/05/internet-e-redes-sociais/5g-chega-ao-brasil-o-que-muda-na-pratica/

Tecnologia

Um poema para julho 

eu queria muito fazer um poema

nessa mórbida manhã de frio

quando as brumas madrigais

ainda  cobrem as serras dormidas ...

então estive pensando um tema ...

talvez o de sempre quando me angustio.

e só as palavras acalmam os ais

das esperanças desvanecidas ...

 

decidi: seria um poema para julho,

mas que pudesse acalmar minha alma.

com certeza não será diferente dos que escrevi

porque  minha alma só se abre nas entrelinhas.

aqui dentro há tanto entulho!

nunca trago nada na palma.

minhas palavras nunca são abertas, já percebi...

e as poesias taciturnas são minhas vizinhas...

 

não que eu queira lamentar ou esconder algo.

mas porque não é fácil lidar com o “eu” ...

e um poema para julho é só uma desculpa, penso 
...

uma desculpa para essa necessidade

de gritar qualquer coisa nesse dia amargo

quando a luz preguiçosa do sol se perdeu

nos gélidos cristais da alcatifa e também em meu 
senso.

é hora de escrever, a minha alma sente ...

*Escritora mineira, pedagoga, nascida na cidade de 
Coromandel, no interior do triângulo mineiro, autora de 
livros como Sonetos ao vento, Sóis de verão, Versos 
& reversos, Pedaços de mim, Pétalas da primavera ou 
Flocos de inverno.

Sônia de Fátima Machado Silva*

Um poema para julho

Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal ou redes sociais.

Fonte: https://olhardigital.com.br/2022/07/05/internet-e-redes-sociais/5g-chega-ao-brasil-o-que-muda

