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Dia dos Pais anima vendas do comércio
No próximo dia 12 de agosto temos a chegada de
mais uma data festiva: o Dia dos Pais. Com a aproximação desta comemoração, cresce a expectativa de
aumento no movimento no comércio varejista. Como
todos os anos, o Dia dos Pais é uma data que proporciona maior volume de vendas para os comerciantes
e centenas de opções de compras e condições de
pagamentos para o consumidor.
O lojista de Caxambu já se prepara, oferecendo
novos produtos, ofertas especiais, decorando as vitrines e buscando chamar a atenção de quem deseja
marcar a data com um lindo presente para o papai.
Diversas lojas anunciam descontos especiais para
alavancar seus negócios e a expectativa é que, este
ano, o movimento em todo o país seja em torno de 8%
maior que o ano passado, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Ao que tudo indica, o Dia dos Pais
tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães, e,
em ambas as datas, a idéia inicial foi praticamente a
mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e
o respeito por aqueles que
nos deram a vida.
O que vale mesmo é
marcar o Dia dos Pais deste ano com uma bela lembrança. E para isto o comércio de Caxambu está pronto para atender e oferecer
opções que vão fazer desta
uma data muito especial.
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O melhor preço e as
melhores formas de pagamento.

Venha Conferir!
Caxambu: Rua Major Penha, 773 - tel: 3341-1520

OS “15 MAIS”
Campeões de Consulta - junho/2007
EMPRESA

CONSULTAS
REALIZADAS

Casa Vera Cruz Florarte ...................... 148
Cofermasa ............................................. 76
Mil Koisas .............................................

58

Casa Oriental ........................................ 46
Namastê ................................................

41

Caxangá Modas .................................... 38
Marcon ..................................................

38

Comercial Lopes .................................. 35
Desfile Malhas ...................................... 31
BW Modas ............................................. 30
Chão de Estrelas .................................

25

Joalheria Brasil .................................... 25
Peter & John ........................................

24

Celular Shop ......................................... 19
Majur Modas ......................................... 15

Consulte!
E faça uma venda segura.

Direção: Dr. Mário Reinaldo de Oliveira Júnior
CRFMG11267
“Controle de Qualidade NBR/ABNT ISO 9002”
Exames laboratoriais para todas especialidades médicas
Diversos Convênios Inclusive CDL - Coletas em domicílio

Rua Oliveira Mafra, 235 - Centro
Telefax: (35) 3341-3021 - 3341-3872
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Editorial
Colaboração
Cláudia Marinho Pimenta Ferraz
Presidente da CDL de Caxambu

Nossa Gente!
A Revista CDL deste mês vem cheia de
assuntos interessantes, informações importantes para o comércio, artigos que podem nos
ajudar em nossos negócios e amostras de
como temos pessoas importantes e competentes em vários setores de nossa cidade.
Nossa Revista é feita por pessoas que
moram aqui, que participam do progresso de
Caxambu. As entrevistas são feitas com nossos moradores que se destacam em seus
papéis, os artigos são escritos por pessoas
que participam da vida da cidade...
Enfim, a Revista CDL é fruto da colheita
de Caxambu e é para mostrar e dar cada vez
mais valor aos nossos tesouros que estamos
investindo na campanha: CAXAMBU que eu
ADORO!
Junto com essa edição, cada associado
receberá o adesivo da campanha. Haverá também adesivos a venda na CDL.
Cole no seu carro, participe conosco e
vamos mostrar quanta gente gosta de
Caxambu!

Expediente
Realização:
Associação Comercial de Caxambu / CDL - Diretoria 2007/2008
Arte Final e Editoração:
Nádia Ferreira
Jornalista Responsável/Editor:
Sérgio Monteiro MTB/DRT 7697/02
Revisão:
Carminha Paiva
Apoio na Produção:
Diretoria 2007/208 - Funcionários - Associados

PalavraS
da

ecretária...

Colaboração Kelly de Jesus Tavares

Parabéns Comerciante!
No dia de 16 de julho, comemoramos em
todo o Brasil o Dia do Comerciante. Sem dúvida
uma das datas mais importantes do nosso calendário, pois o comércio é vital para a economia de uma cidade, de um Estado e, claro, de
toda a Nação. Esta data foi instituída pelo presidente do Senado Federal, João Café Filho, em
26 de outubro de 1953. Uma homenagem ao
comércio, comemorada no dia em que nasceu o
Visconde de Cayru - José da Silva Lisboa. Figura histórica e político baiano, exerceu grande
influência junto ao príncipe regente português
D. João VI para que fossem abertos os portos
brasileiros para o comércio com as nações amigas, em 1808. É por meio do comércio que são
escoadas todas as produções, desde os produtos hortifrutigranjeiros, até os mais sofisticados
equipamentos industriais. Em Caxambu temos
um comércio atuante, que emprega uma grande parcela da população economicamente ativa,
que oferece centenas de opções e que atua
constantemente em prol do desenvolvimento da
cidade. Por isso não temos dúvidas em parabenizar todos comerciantes. O desenvolvimento do
comércio está intimamente ligado com sua
atuação, administrando os estabelecimentos, e
os comerciários, que são o elo direto com o consumidor final. Desejo o progresso para todos os
envolvidos neste nosso comércio. Afinal, todos
estamos imbuídos do mesmo ideal, servir cada
vez mais com qualidade o público consumidor e
dar nossa colaboração para o desenvolvimento
econômico e social de nossa cidade e região.

Contato:
Associação Comercial / CDL
Rua João Pinheiro 553 - sala F Edificio Anice
CEP 37440-000 - Caxambu - MG
Fones: (35) 3341-3388 / 3341-34 88
www.cdlcaxambu.com.br
e-mail: cdlcaxambu@cdlcaxambu.com.br
Impresso por: Minas Gráfica
Fone: (35) 3341-1669 - e-mail: minasgrafica@estancias.com.br
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Você pergunta?... a CDL responde
Colaboração Gabriel Corrêa
Qual o prazo para a empresa

quando, após a consolidação das

ções previdenciárias.

comunicar ao INSS o acidente

lesões decorrentes de acidente de

Qual o procedimento da empre-

de trabalho?

qualquer natureza, resultar seqüela

sa que está com acordo de

definitiva, que implique:

parcelamento do debito do

a) redução da capacidade laborativa

FGTS e venha rescindir contrato

empregado, exceto o doméstico, e o

exercida habitualmente;

de trabalho de empregado sujei-

trabalhador avulso, até o primeiro dia

b) redução da capacidade para o

to a movimentação da conta vin-

útil seguinte ao da ocorrência e, em

trabalho que habitualmente exercia,

culada?

caso de morte de imediato, à autori-

exigindo maior esforço para o de-

Nesse caso a empresa deverá

dade competente, sob pena de multa

sempenho da mesma atividade da

antecipar os recolhimentos relativos

que pode variar entre R$ 350,00 e R$

época do acidente;

ao empregado, com todos encargos

2.081,82, por acidente que tenha dei-

c) impossibilidade do desempenho da

legais.

xado de comunicar nesse prazo.

atividade que exercia à época do aci-

A empresa deve comunicar o
acidente ocorrido com o segurado

?

?

dente, permitindo, porém, o desem-

O que é EPI?

Qual a distinção entre os benefí-

penho de outra, após o processo de

EPI é Equipamento de

cios de Acidente do Trabalho e

Reabilitação Profissional, nos casos

Proteção Individual. Assim, consi-

Auxilio Acidente?

indicados pela Perícia Médica do

dera-se EPI todo dispositivo ou pro-

Acidente do trabalho – é aquele que

INSS.

duto, de uso individual utilizado

?

pelo trabalhador, destinado à

ocorre pelo exercício da atividade a
serviço da empresa ou pelo exercí-

O aposentado que retornar à

proteção de riscos suscetíveis de

cio do trabalho, provocando lesão

atividade terá que contribuir

ameaçar a segurança e a saúde

corporal ou perturbação funcional

para o INSS?

no trabalho.

que cause a morte ou a perda ou a

Sim. O aposentado pelo Regi-

O empregador deve fornecer

redução, permanente ou temporária,

me Geral de Previdência Social que

aos trabalhadores EPIs adequados

da capacidade para o trabalho.

voltar a exercer a atividade abrangida

de acordos com a atividade

Auxilio-Acidente - é uma indenização

por este regime é segurado obriga-

exercida, tudo em conformidade

concedida ao segurado empregado

tório, ficando sujeito às contribui-

com as Norma Regulamentadora

CORRETORA DE

Telefone: 3341-3778
O novo ponto da moda feminina e masculina de Caxambu

Temos: numeração especial a partir
de G e de 48 e Moda Evangélica

Travessa N. Sra. dos Remédios, 75

SEGUROS

(NR) do Ministério do trabalho.
Para participar envie sua dúvida para cdlcaxambu@cdlcaxambu.com.br

Trabalhamos com
as melhores Cia’s
Seguradoras do
mercado.

Fazemos seguros de: Automóveis,
Caminhões, Motocicletas, Vidas,
Residências e Empresas
Faça Seguro, garanta a tranqüilidade de sua
família e a segurança de seu patrimônio

Rua Dr. Enout, 67 - loja - Centro
Tel/fax.: (35) 3341-2555 ou 9983-3847
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Segurança e Saúde no Trabalho
Breves Considerações

S

Segurança e saúde no trabalho, nos dizeres de
De Plácido e Silva, “é a soma de cautelas e de requisitos que deve ser atendida no que concerne à garantia
da integridade física do trabalhador e à conservação de
sua saúde”.
Partindo deste conceito e ciente de que o
ordenamento jurídico torna obrigatório medidas que
garantam a saúde e segurança dos trabalhadores, vinculando empresas a direcionar capital e tempo para a
implementação das referidas medidas, como é possível concretizá-las, sem fazer gastos excessivos e tendo o Ministério do Trabalho como aliado?
Os problemas apontados pelas empresas para o
cumprimento das normas em segurança e saúde no
trabalho podem ser assim resumidos: falta de dinheiro,
falta de tempo ou falta de conhecimento das normas.
Porém o que se observa é um certo acomodamento
sob estes pretextos, usando-os como escudo para justificar a apatia em relação ao ambiente laboral, pois
muitos dos problemas detectados podem ser resolvidos com organização.
Esta organização pode ser um bom início:
- Quanto a falta de capital, estabeleça um cronograma
de metas a serem cumpridas de acordo com suas necessidades, haverá custos sim, mas eles são necessários e ocasionarão retorno em eficiência e diminuição de demandas judiciais trabalhistas;
- Quanto ao tempo, delegue atribuições para pessoas
ou empregados de sua confiança, para monitorar o cumprimento do cronograma e verificar se as medidas implantadas são eficientes; e
- Quanto ao conhecimento, busque-o, pesquise informações na internet, caso encontre dificuldades, procure o Ministério do Trabalho ou empresas de acessoria

Revelação
Digital
Rua Dr. Viotti, n.486 - A
Rua Coronel Serafim Pereira,
Centro - Caxambu/MG
n. 60 A e B - Cruzília/MG
Tel/Fax: (35) 3341-4597
TEL: (35) 3346-2152

e-mail: grupolab@netsulminas.com.br

na matéria.
O que não pode ocorrer é o desleixo ou o desânimo. Há medidas simples que podem evitar acidentes
graves. Veja se alguma vez não se deparou com isto:
andaimes sem guarda-corpo ou com forração incompleta, fiação desprotegidas e gambiarras nas tomadas, trabalhadores de chinelos descarregando caminhões com
mercadorias pesadas, isto é muito comum de se observar, mas pode acarretar: queda de altura, o que geralmente leva a óbito, choque elétrico ou incêndio e amputações de dedos dos membros inferiores. As pessoas
superestimam as chances de acidentes devido a eventos com baixa probabilidade de ocorrência, como acidentes de aviões, e subestimam as chances de acidentes com eventos com alta probabilidade de ocorrência,
como queda de andaimes mal estruturados.
As normas a serem cumpridas são muitas e extensas, mas isto não justifica seu descumprimento.
Comece com medidas mais simples e vá se aprimorando, de acordo com a atividade econômica que exerce e com o grau de risco que oferece aos seus empregados.
O que não pode ocorrer, de forma alguma, é o desrespeito sistemático e premeditado das normas trabalhista e de Segurança e Saúde no Trabalho. Como quando se está fiscalizando um cafezal e muitos trabalhadores começam a correr e uma senhora, de aproximadamente 60 anos, diz ao auditor-fiscal do trabalho: “hoje
eu não vou correr, semana passada corri, porque o patrão mandou, mas não sou bicho e só estou trabalhando”. A Auditoria-Fiscal do Trabalho tem caráter
fiscalizatório, podendo autuar as desconformidades encontradas, mas seu foco principal é a resolução destas, orientando sobre sua correta execução e estabelecendo prazos para seu cumprimento, desde que o
empregador se mostre sério e preocupado com seus
empregados.
A Auditoria-fiscal do Trabalho busca fomentar relações de respeito com empregadores e empregados,
gerando ações duradouras e eficazes, que garantam a
dignidade que deve advir do trabalho de cada um.
Colaboração:
Leandro Costa Marinho
Auditor-fiscal do Trabalho
Pós-graduado em Direito Social
Pós-graduando em Segurança e Saúde no Trabalho
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Encontro estadual destaca proteção
ao meio ambiente

O 4° Encontro Estadual dos Profissionais das
CDL’s Mineiras foi realizado entre os dias sete e nove
de junho, em Belo Horizonte, com participação de quatrocentas pessoas de todo o estado. O encontro deste
ano escolheu como tema “Responsabilidade Socioambiental: Esta causa nós temos de abraçar”, para o
lançamento da Campanha contra o “Aquecimento Global”.
A campanha desenvolveu rico material gráfico e
de divulgação, entre eles um folder com dicas de atitude e o selo “LOJISTA AMIGO DO MEIO AMBIENTE”,
que será distribuído para os associados das CDL’s.
No encontro, foram apresentadas as parcerias firmadas pela Federação em favor de todas as CDL’s
mineiras, entre elas com a Ordem dos Advogados do
Brasil e com empresas de automação. Nas palestras
foram abordados os temas: “Líderes desenvolvendo líderes”, por Marco Túlio da Fundação Getúlio Vargas;
“Produtos e Serviços”, por Carlos Ávila; “Cenário Mercado de Crédito”, por Ronaldo Guimarães, do SPC Brasil; “O Segredo das Marcas”, por Mauro Venício da Silva Filho – publicitário e professor da Faculdade de
Tecnologia do Comércio; “Painel Jurídico”, com Dra. Sara
Sato – jurídico da FCDL; e “Meio Ambiente”, pelo professor Paulo Furtado. Aconteceram ainda atividades
interativas e as apresentações do Professor Pachecão
e de duas peças teatrais.
O encontro também foi palco do 21° Seminário de
SPC. O momento promoveu uma roda aberta com os
representantes do SPC Brasil para exposição das mudanças que estão sendo implementadas no sistema
para incrementar o atendimento ao associado. A Associação Comercial / CDL de Caxambu foi representada
neste evento pela Secretária Executiva da entidade,
Kelly de Jesus Tavares.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAXAMBU

BALANCETE DE MAIO DE 2007
Caxambu 26/06/2007
SALDO DISPONÍVEL
CAIXA E BANCOS

37.040,85

PERMANENTE
IMÓVEIS E MÓVEIS

24.651,78

OBRIGAÇÕES A RECOLHER
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

926,85

SERVIÇOS TERCEIROS

380,00

RECEITAS C/ASSOCIADOS

11.225,42

DESPESAS

9.081,27

PESSOAL SERV PRÓPRIOS

3.496,31

PESSOAL SERV TERCEIROS

440,00

GERAIS/MANUTENÇÃO

3.626,59

FEDERAÇÕES/ASSOCIAÇÕES

1.413,75

DESPESAS BANCÁRIAS

104,62

Elizabeth da Silva Correa - Tec.Contab.CRCMG 40338
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DVD foi prêmio no Dia dos Namorados
A Associação Comercial/
CDL de Caxambu organizou a
promoção “Namorar é Presentear” com o sorteio de um DVD no
dia 12 de junho passado. Foram
distribuídos gratuitamente 100
cupons para cada loja associada
que repassava aos clientes nas
compras realizadas.
Durante a promoção o DVD
ficou exposto cada dia numa loja
diferente, entra aquelas que
mais consultaram o SPC no
mês anterior. A Casa Oriental foi
a escolhida para ser a sede no

dia do sorteio, depois de uma
outra escolha. – “Fizemos outro sorteio do qual participaram
estes estabelecimentos que receberam o aparelho em exposição. A idéia foi movimentar os
lojistas e fazer com que todos
participassem” – explicou a Presidente da Associação Comercial de Caxambu Cláudia Marinho Pimenta Ferraz.
Os cupons foram entregues
pelos lojistas na sede da Associação Comercial e o sorteio foi
então realizado na Casa Orien-

Equipe da Casa Oriental onde foi ralizado o sorteio do
Dia dos Namorados

E não se esqueça:

éo
DesfileMalhas

tal na presença de clientes, funcionários e proprietários da loja
e equipe da CDL Caxambu.
A ganhadora do DVD da promoção “Namorar é presentear” foi
Mônica de Oliveira que havia feito
compras e ganhado cupons no
Bazar Ferreira.
Promoções como esta têm
o objetivo de incentivar as compras no comércio local, além de
valorizar o cliente e proporcionar ao lojista a oportunidade de
oferecer um prêmio ao consumidor mais fiel.

A feliz ganhadora recebendo seu prêmio das mãos do
atendente do “Bazar Ferreira”

Dia 12 de Agosto

Dia dos Pais.
FÁZER

Malhas

Preparamos grandes promoções:

A P O T H E CA R I U M
Farmácia de Manipulação

Blusas Cacharrel adulto partir de R$ 10,00 e
infantil a partir de R$ 7,90. A maior variedade de
roupas em lã e linha com os melhores preços e formas

Caxambu - São Lourenço - Baependi
3341-1291

3332-7214

3343-3256

de pagamento. Venha conferir!
Rua Dr. Viotti, 680, loja D
Tel: 3341-6134

Av. Camilo Soares, 648
Loja 3 - Tel: 3341-1052

A Fonte da Beleza e da Saúde no Sul de Minas
Sistema da Qualidade ISO-9001:2000

julho de 2007
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Reunião da Regional aconteceu em Três Corações
A IV Reunião Regional das Associações Comer-

troca de idéias, buscar novos produtos, convênios e

ciais do Sudeste Mineiro aconteceu em Três Cora-

também sanar dúvidas que surgem no nosso dia –a

ções no dia 27 de Junho. O evento reúne os represen-

dia com participação de especialistas em diversas

tantes da regional que tem sede em Varginha.

áreas” - disse Kelly Tavares Secretária Executiva da

A implantação das regionais substituiu o antigo
Conselho de Integração e foi organizada pela

Associação Comercial de Caxambu que participou de
todas as reuniões das regionais.

FEDERAMINAS para atender decisões estatutárias.

Nas duas últimas reuniões (Três Corações e

As reuniões mensais são itinerantes. Nestes encon-

Varginha) Marcelo Josino dos Santos, há oito anos

tros são debatidos diversos temas de interesse das

na equipe do CDL de Caxambu esteve participando -

entidades, principalmente as formas de melhor pres-

“Tenho certeza de que os encontros oferecem para

tar serviços a filiados e ao desenvolvimento do comér-

nós que estamos diretamente ligados ao atendimen-

cio como um todo. - “A Regional é de grande impor-

to do cliente e do associado, boas oportunidades de

tância, pois unindo as entidades teremos uma força

reciclar e aprimorar a prestação do serviço”.Em agos-

maior para estarmos pressionando e resolvendo pro-

to o encontro das Regionais será em Passa Quatro e

blemas de nossa região, além de contribuir para o

em setembro é provável que Caxambu seja a sede da

fortalecimento de nossa própria entidade, através de

reunião Regional das Associações Comerciais.

16 DE JULHO DIA DO COMERCIANTE
A Associação Comercial / CDL de CAXAMBU
parabeniza TODOS os comerciantes pelo seu dia.
Com união, dedicação,
otimismo e trabalho
nossa cidade só tem
a ganhar!

ReVIsta C.D.L.
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Entrevista

Neste mês nós conversamos com o
Inspetor Amilton Amâncio da Silva que
comanda a Delegacia da Policia Rodoviária Federal em Caxambu.
Fale pra gente de sua carreira, seu trabalho na
Polícia Rodoviária Federal.
Bem, minha carreira sempre foi estruturada em duas
vertentes: a) RECONHECIMENTO: sempre alimentei a
esperança de ver o meu trabalho reconhecido, acreditando sempre que um dia o trabalho sério e honesto seria
valorizado, independente da necessidade de qualquer
apadrinhamento ou de indicação política; queria ser conhecido dentro da instituição sem que as pessoas (principalmente os componentes da Direção-Geral de nosso Departamento), tivessem que olhar a tarjeta do nome para
me identificar e/ou reconhecer. b) SONHO: me acompanhava o tempo todo o sonho de ser o chefe da Delegacia
da PRF em Caxambu. Naquela época, por volta de 1993/
94, não existia a nossa sede, tínhamos apenas um posto
em Capivari e o escritório funcionava na unidade do extinto DNER (hoje DNIT, no centro da cidade). Queria chefiar
a unidade não com o intuito de estar a frente por mera
vaidade pessoal, mas com o propósito de fazer um trabalho que levasse a sociedade local e regional a conhecer,
entender e valorizar o trabalho que era realizado pela Polícia Rodoviária Federal na região.
Graças a Deus logrei êxito em meu intento e em
1995, com a aposentadoria do Inspetor Lafaiete Costa
Bacelar, meu antecessor, assumi a chefia da 10ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em
Caxambu. Iniciava ali, naquele ano uma trajetória que
jamais tinha passado por qualquer um dos meus sonhos. Posteriormente a esses fatos fui designado para
missões em Brasília, Pernambuco e Belo Horizonte,
culminando com minha indicação para ocupar o cargo
de Superintendente Regional da PRF em Minas
Gerais,o mais alto cargo da instituição dentro do estado. Conseguimos não só fortalecer nosso nome no
cenário estadual bem como fazê-lo reconhecido junto
à Direção-Geral do nosso Departamento, em Brasília.
Conseguimos, então modernizar nossa frota, nossos
equipamentos e a maior conquista de todas que foi a
autorização e liberação do recurso para construção de
nossa sede regional e de um posto de policiamento
(localizado na BR-267, km 309 em Caxambu), dotado
de toda estrutura necessária ao desempenho da missão constitucional da PRF - posto de policiamento, refeitório, almoxarifado, escritório com várias salas, auditório e alojamento para policiais.
É importante dizer que todas as conquistas tiveram a participação importante da comunidade local e
regional, que de uma maneira firme e atuante nos deram
apoio nos momentos decisivos, quando eu mais precisava de ajuda.
Quando eu ainda sonhava com a construção da sede
no local em que hoje está, pedi ajuda ao Dr. Maurício
Guedes que foi comigo a Belo Horizonte só para reivindicar junto ao Chefe do 6º Distrito Rodoviário Federal-DNER,
a terraplanagem e pavimentação da área, visto que tinha
uma empreiteira trabalhando naquela rodovia (fazendo um
trabalho de recapeamento), mas já estavam na cidade de

Inspeto

r Amilto
n
Campanha. Com a intervenção do
Dr.Maurício Guedes o então chefe do Distrito determinou a empresa que retornasse a Caxambu e realizasse a obra (terraplenagem e pavimentação), utilizando para
isto um saldo financeiro existente no contrato.
Posteriormente, com a ajuda do Dr. Joel Jorge Filho, então Secretário Executivo Substituto do Ministério
da Justiça, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar em várias ocasiões em missões de alto risco para a
sua segurança e do qual ficamos amigos, veio a Caxambu
o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Dr. Lorival
Carrijo da Rocha, por “livre e espontânea pressão” do Sr.
Secretário e aqui, com a ajuda de toda a comunidade,
reivindicamos o término da construção de nossa sede
(visto que já havíamos iniciado a obra com mão-de-obra
cedida pela justiça local). Foi uma ocasião também festiva que terminou com um almoço no salão do Parque
de Exposições, com a presença de todas as autoridades do município, representantes de todos os segmentos políticos e da sociedade, bem como com a importante presença de cerca de 15 prefeitos, vices, vereadores e políticos e lideranças da região.
O saldo: recurso para o término da construção,
agora já com um projeto ampliado, bem como o recurso para aquisição de todo o mobiliário necessário.
Importante lembrar ainda que, quando assumi em
agosto de 1995, corria um boato sobre a extinção de
duas unidades da PRF no estado (Poços de Caldas e
Caxambu), e, computamos também esta vitória, qual
seja, a consolidação de nossa Delegacia no cenário
nacional, cuja importância e necessidade de permanência foram exaustivamente mostrados ao nosso
Diretor-Geral pelas lideranças locais.

Qual sua maior conquista no trabalho executado
em BH?
Como Superintendente Regional tivemos como
missão a reestruturação administrativa da instituição
no estado como a implantação de ferramentas de controle, sistematização, desenvolvimento de processos e
várias outras tarefas que tinham como objetivo modernizar a instituição para que esta pudesse prestar serviço de qualidade à sociedade.
Tivemos também que realizar uma transição, ou
seja, montar uma equipe, iniciando com a identificação
e garimpo de novos talentos, passando pelo processo
de capacitação e posterior inclusão na equipe, visto
que enfrentaríamos num curto espaço de tempo um
colapso na liderança da instituição no estado motivado no fato de que a maioria dos ocupantes de cargos
de chefia eram de policiais antigos e já com tempo
para se aposentarem e era necessário preparar os sucessores, mesmo a contra gosto daqueles que ocupavam tais cargos. Foi uma tarefa árdua mas, graças
a Deus, conseguimos montar não uma equipe, mas
um verdadeiro time formado por profissionais aos quais
chamo de líderes formais – aqueles que ocupam car-
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gos de chefia e os líderes informais – aqueles que
mesmo sem ocuparem cargos de chefia destacam-se
no cumprimento das mais variadas tarefas e exercem
a liderança dentro de nossa sede estadual.
Quais seus projetos na volta a CAXAMBU?
Bem, já completei meu tempo de serviço e optei
por encerrar minha carreira aqui, na minha cidade. Quero
associar qualidade de vida a um novo tempo em minha
carreira. Quero ter a oportunidade de ser útil à minha
comunidade, desenvolvendo um trabalho que, de alguma maneira, possa contribuir para o crescimento e
melhoria não só da cidade como também da região.
Como se encontra a PRF como um todo no país e
aqui na região?
A Polícia Rodoviária Federal como Departamento
autônomo é uma instituição ainda jovem. Ela foi criada
em 1991, visto que antes era uma Divisão dentro do extinto DNER e hoje como Departamento no Ministério da
Justiça, tem experimentado um crescimento surpreendente. É uma instituição que tem buscado se modernizar diuturnamente, tentando acompanhar a evolução
tecnológica que os tempos pós modernos nos impõem.
Por estar presente em todas as regiões do país (é
a única instituição de segurança pública com esta
capilaridade), é chamada a ajudar outros órgãos nas
mais diferentes missões, fazendo com que suas
atividades se diversifiquem e obrigando os seus servidores a se especializarem em múltiplas disciplinas para
poder atender a todas as demandas. Por exemplo: meio
ambiente-carvão, madeira, animais silvestres, queimadas, desmatamentos etc; tráfico de seres humanos,
exploração sexual de crianças e adolescentes, contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e outros
crimes, dentre outras atividades), além do trânsito que
é um dos que mais matam no mundo e onde tem obrigação de ser excelência.
Agora, nos Jogos Pan Americanos de 2007 temos
centenas de nossos policiais trabalhando para garantir
a segurança dos cerca de 42 Chefes de Estado que
estarão presentes aos jogos, cuidando de suas escoltas em todos os deslocamentos terrestres que fizerem.
Qual a vantagem para CAXAMBU em ter uma delegacia da PRF na cidade?
Caxambu é uma das pouco mais de 150 sedes
de regionais no país, o que, por si só, já a coloca em

Veículos 0 Km com o melhor preço da região!
Visite nosso site: www.robsonveiculos.com.br

fones:
(35) 3341-2325 / 3341-2333
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posição de destaque no cenário nacional, além do fato
de ser uma cidade turística. Hoje, nossa região se
tornou uma importante rota do transporte de cargas,
fazendo com que cada vez mais as pessoas (cidadão
comum, empresários e autoridades), precisem da presença, do trabalho ou de alguma relação com a instituição e isso facilita em razão da posição geográfica
de nosso município.
Fale pra gente de sua vida em CAXAMBU, o que
pensa da cidade?
Sou apaixonado por este lugar. Durante o tempo
em que fiquei fora, sempre sonhei em voltar. Acho que
todo caxambuense tem esse sonho. Somente aqueles que saem é que dão o verdadeiro valor a esta terra.
Apenas fico triste quando percebo que falta alguma
coisa. Falta um pouco mais de união na busca pelo
progresso. Falta vontade de fazer, de verdadeiramente
arregaçar as mangas e trabalhar arduamente para alcançar o objetivo maior que é o desenvolvimento de
nossa cidade.
Durante as inúmeras viagens pelo país, tive a oportunidade de ver cidades com o mesmo potencial que a
nossa e ás vezes até menor, experimentando um progresso e uma organização extraordinários. Mas, para
que isto ocorra é necessário que haja união entre políticos, autoridades, empresários e sociedade organizada como um todo, destituídos de todo espírito de vaidade e de interesses pessoais e firmes no propósito de
construir um novo tempo para as futuras gerações – e
condições para isto nós temos, falta querer fazer!!!!
Em conversas com o atual prefeito verificamos que
várias ferramentas de controle e de modernização administrativa foram implantadas. Isto contribui para melhorar o processo de gestão e coloca o município em
condições de partir para a segunda etapa do processo
que é o desencadeamento de ações (rigorosamente
planejadas), que visem o incremento do turismo e do
desenvolvimento da cidade como um todo. Entendo que
isto é responsabilidade de todos nós cidadãos
caxambuenses e não apenas das autoridades constituídas. Não adianta só ficar criticando, tem que haver
participação de todos.
Comerciantes que transportam mercadorias por estradas Federais devem ter que tipo de cuidado?
Hoje vivemos dias de grande dificuldade. São
ações de quadrilhas especializadas que agem nas rodovias (ás vezes fora delas), fazendo com que nossa
rotina diária e a dos transportadores de bens seja
transformada. Não existe receita. Apenas prudência
e cuidados redobrados, tais como não parar em qualquer lugar, cuidado com informações que se passa
sobre o que se está transportando, escolher bem os
locais para refeições e pernoites (optar por dormir nos
pátios dos postos da PRF), dentre outros.
Em qualquer situação de emergência ou alguma suspeita disque 191 (que a ligação vai ser
direcionada para a unidade da Polícia Rodoviária Federal mais próxima).

por Sérgio Monteiro
Jornalista / Editor
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Por que EU GOSTO DE CAXAMBU
Em meados do ano 2000, quando eu e minha esposa Ana Lúcia
passeávamos por Terras de Minas, conhecemos CAXAMBU. Um ano
depois não resistimos e mudamos para cá.
A partir de então, cada vez mais, a nossa alegria em morar aqui nos
torna mais felizes. Para nós “ O MELHOR LUGAR DO MUNDO É AQUI”.
Com esta convicção, inauguramos em novembro de 2006 um espaço que, com certeza, contribuirá para uma qualidade de vida ainda
melhor para os caxambuenses.
Caxambu Terra das Águas; Aquademia a nossa piscina climatizada;
o nosso amor Cada vez mais forte.
Carlos Augusto Garcia de Souza
Natural do Rio de Janeiro – Professor de educação Física com pós graduação em Natação
Ana Lúcia Vargas de Freitas Garcia de Souza
Natural do Rio de Janeiro – psicóloga

Aquademia Caxambu de Natação - 3341-5400

CDL entrega adesivos da promoção
“CAXAMBU QUE EU ADORO”
Os adesivos estão sendo distribuídos, nesta primeira etapa, aos lojistas e prestadores de serviço,
filiados na Associação Comercial / CDL de Caxambu.
O objetivo da promoção é fazer com que as pessoas,
em geral, tenham orgulho da cidade onde vivem. É
uma campanha para levantar a auto-estima do
caxambuense. Numa segunda etapa, os adesivos estarão à venda na sede da Associação Comercial de
Caxambu por um preço simbólico com toda a arrecadação voltada à Casa da Criança.

Com uma logo marca exclusiva, os adesivos poderão ser colados nos carros e assim divulgar a marca
e a idéia não só na cidade mas, em qualquer lugar que
estiverem, fazendo uma propaganda direta de Caxambu.
Se você não é associado mas deseja participar,
entre em contato com a Associação Comercial de
Caxambu e garanta seu adesivo. Quem está filiado e
vai receber a logo marca, colabore colando o adesivo
nos carros e participe conosco desta retomada do orgulho de ser caxambuense.

PRONTO A DORMIR LTDA
Robes, Camisolas,
Camisetões, Shorts
Dolls, Pijamas Femininos
e Masculinos,
Cuecas
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VENHA CONFERIR!
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No Hotel União - Tel: 3341-3333
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Colaboração Adilson Marinho Pimenta

A

Acaba de ser lançado oficialmente nos Estados Unidos o iPhone. Se você não tem lido jornal

MP3, um telefone, uma câmara digi-

ou visto televisão nos últimos dias, saiba que este
é o primeiro telefone celular da Apple, empresa fun-

gundo o dicionário Houaiss, câmera é a pessoa

dada por Steve Jobs. E é ele o responsável por
mais esta grande jogada de marketing. Dependen-

Apesar de minha indisposição para pagar

tal (ou câmera, se você achar melhor, mas seque opera uma câmara).
caro por um celular, acho a Apple uma empresa

do da origem da notícia, o iPhone é um avanço
fora do normal em tecnologia ou apenas uma em-

sensacional pelas idéias, pela vanguarda e prin-

balagem melhor para o que muitos aparelhos já
fazem há tempos. Para mim é mais marketing do

indiscutivelmente, de ótima qualidade. Por isso

que conteúdo. Não que a idéia não seja genial, no
sentido de vender, de agradar a quem gosta de

E é interessante verificar como as pessoas re-

mudanças. Mas o produto, sua funcionalidade e
utilidade, para mim, não é assim esta maravilha.

cipalmente pelo marketing. Seus produtos são
tudo eles merecem que muita gente os compre.
agem a este estardalhaço todo que se faz ao
lançar uma novidade como o iPhone. Elas com-

O iPhone é um smartphone com um tocador
de música digital, como o iPod. Tudo junto num

pram e se sentem bem com isso. É como acon-

aparelho bonito e que não tem teclas como um
telefone celular tradicional. Ele tem uma tela de

sicas, e mais recentemente, filmes e fotos. Ele

toque com interface gráfica, onde se usa os dedos como mouse.

faz mais sucesso.

O produto tem um preço salgado, mesmo
para os padrões americanos. Em média, os ame-

ca operadora de telefonia americana que ofere-

ricanos pagam US$ 93,00 por um celular. O
iPhone custará US$ 499,00 no modelo com 4Gb

res em publicidade. A empolgação é tanta que

ou US$ 599,00 com 8Gb. Aqui no Brasil ainda
nem há previsão para seu lançamento.

ção da Universidade de Harvard, afirmou que “O

Na minha opinião, é mais marketing do que
produto. Claro que o que importa é

vo que cumprisse com toda a expectativa que o

que haja compradores, como
acontece com
os tocadores
de música digital da apple.

tece com o iPod, seu tradicional tocador de múnão é o melhor, nem o mais barato, mas o que
No atual lançamento, a Apple e a AT&T, únicerá o aparelho, têm gastado milhões de dólaDavid Platt, professor de ciência da computapróprio Deus não poderia projetar um dispositiiPhone atraiu”. Torço para que o sucesso seja
proporcional à propaganda.

Drogaria

CENTRAL

Mas eu, com
certeza, não

Há mais de 90 anos com
qualidade e tradição

serei um deles. Prefiro ter

Av. Camilo Soares, nº 745 - Centro

as coisas separadas: Um tocador de

Caxambu - MG

Tel.: (35) 3341-1281
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Saúde em Revista

O

O método Pilates é um programa de condicionamento físico-mental, no qual o praticante, com auxílio
de aparelhos ou não, exercita a força, a flexibilidade e
a resistência. O método oferece um programa de exercícios que restaura o corpo, melhora a postura, alivia
dores musculares, previne contra lesões, aumenta a
disposição e fortalece os músculos além de proporcionar um enorme bem-estar físico e mental.
Joseph Pilates
Precursor do Método PILATES. Nascido em
1880 na Alemanha, desde criança sofria de raquitismo, asma e febre amarela. Dedicou –se a várias formas de movimento: Yoga, Zen, Fisiculturismo,
Mergulho, Esqui, Ginástica, Boxe, Técnicas Gregas e Romanas. Em 1926, o “método de condicionamento físico integral” foi levado por Joseph
Pilates para Nova York, onde abriu o primeiro “The
Pilates Studio”. Desde então, sua técnica foi sendo aperfeiçoada e ganhou o mundo. O número de
institutos vem aumentando; só nos Estados Unidos passou de cinco para cerca de 600.

Pilates
RESULTADOS
- Melhora a postura; vigor e disposição; densidade óssea; força e resistência; flexibilidade e elasticidade; tônus muscular; mobilidade articular; capacidade cardio - respiratória e coordenação.
INDICADO PARATODAS AS PESSOAS
E IDADES:
- Crianças; jovens; adultos; idosos; gestantes; atletas; etc.

“Faça uma aula experimental e conheça
esse jeito inovador de tratar”

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO PILATES
- Relaxamento; Concentração; Coordenação; Alinhamento Postural; Respiração; Movimento Fluentes; Fortalecimento e Condicionamento.
O EXERCÍCIO
A abordagem do método é centrada em exercícios
de fortalecimento e de alongamento das fibras
musculares, pois utiliza exercícios de ampla flexibilidade com contrações constantes, movimentos
lentos, porém precisos, propriocepção e concentração. Respiração e concentração são os pontos
chaves do método.

Laranja Lima Jeans
Inverno 2007
Feminina, Masculina, Infanto-Juvenil,
Recém-nascido e Tamanhos Especiais

Equipe de profissionais da Clínica de Fisioterapia
Dra. Fabiana Junqueira de Mello

Colaboração:

Clínica de Fisioterapia
Dra. Fabiana Junqueira de Mello
Av. Camilo Soares, 648 – sala 15 A
Boulevard Avenida - Centro - Tel.: (35) 3341-5390

A sua melhor
impressão

Moda

** Temos enxovais para bebês
e Ternos Masculinos **
Temos exclusividade POTY-RÔ

Av. Dr Enout, 92 - A - Centro - Tel.: (35) 3341-7075

impressos em Off-Set 4 cores tipográfico
e computadorizado calendários personalizados
material escolar e de escritório encadernações xerox
suprimentos de informática presentes

Rua Paulo Pelúcio, 163 - Centro - Baependi
tel: 3343-1424 fax: 3343-1684
segranbae@netsulminas.com.br
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Ensino da Ortografia
Colaboração Carminha Paiva
Professora de Língua Portuguesa, formada em Letras

C

Comparado a outros aspectos do ensino da
língua portuguesa, o ensino de ortografia não evoluiu. Se no caso da leitura e da produção de textos
assistimos a várias transformações na atuação dos
professores junto a seus alunos em sala de aula,
na tentativa de desenvolver situações realmente
significativas de compreensão e composição textuais, o mesmo não pode ser dito em relação à
ortografia.
De um modo geral, as escolas não se preocupam em estabelecer metas que promovam avanços nos conhecimentos ortográficos dos alunos a
cada série. A ortografia continua sendo mais um
objeto de avaliação. Ao invés de criar situações
de ensino que levem os alunos a perceber e refletir sobre as regularidades e irregularidades de nossa ortografia, muitos professores se preocupam
mais em verificar se o aluno está escrevendo
corretamente. Isso fica muito claro, por exemplo,
no modo como tradicionalmente se realizam os ditados nas escolas. Normalmente, ditam-se pequenos textos (ou pior, listas de palavras soltas) e a
correção consiste na colocação do modelo correto no quadro-negro, pedindo-se ao alunos que
corrijam o que erraram. É também comum pedir a
eles que copiem algumas vezes as palavras em
cuja escrita se enganaram. Não ocorre, geralmente, qualquer discussão sobre por que tal palavra
se escreve de tal maneira, por que um aluno usou
tal letra, enquanto seu colega decidiu usar uma
letra diferente para escrever a mesma palavra.
Feita a “verificação”, que não podemos chamar de ensino, já que não leva à reflexão que ajuda
os alunos a elaborarem suas hipóteses e a avançar -, os alunos que cometeram erros recebem,
como uma punição, a tarefa de copiar tantas vezes
a forma correta das palavras em que se enganaram. Tarefa que cumprem (quando cumprem) rapidamente, sem se deter para pensar sobre as palavras que estão escrevendo e que, portanto, em
nada os ajudará na aquisição de conhecimento.
Para apropriar-se da “linguagem que se es-

creve”, o aluno precisa conviver com bons modelos de textos. A exposição a boas histórias, lendas, poesias e outros gêneros escritos é uma
condição essencial para que, refletindo sobre as
características desses textos, o aluno possa
internalizá-las e utilizá-las quando produz seus
próprios textos. O mesmo pode ser dito com relação à norma ortográfica: para internalizar as restrições regulares e irregulares de nossa norma,
o aluno precisa ter modelos de escrita correta
sobre as quais possa refletir.
O professor precisa promover situações de
ensino-aprendizagem que levem à explicitação das
dúvidas e conhecimentos dos alunos sobre a ortografia. Em lugar de censurar as perguntas que
eles fazem em sala de aula (por exemplo: “Professora, “xícara” se escreve com CH ou X”), precisamos entender que a dúvida expressa um primeiro
passo para a tomada de consciência das formas
corretas. E que, mudando de atitude, podemos
assumir a tarefa de plantar dúvidas com a intenção de levá-los à reflexão.
Os erros dos alunos devem ser encarados com
paciência. Devem servir como ponto de partida para
a discussão e pesquisa, evitando, sobretudo,
envergonhá-los, pois ninguém está livre de um momento de insegurança sobre
a grafia correta
de determinadas palavras.

18 Anos caminhando com você
Venha conhecer a nova coleção
de sapatos masculinos.
Calçados para
adultos e crianças
Av. Camilo Soares, 716
Tel: (35) 3341-1232

Artigo
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Com todo respeito...
Colaboração Ronaldo Alexandre Barquette
Formação em Administração e Pós-Graduação em Gestão Estratégia de Negócios

E

Existe um comportamento que vem se tornando
cada vez mais raro nos dias de hoje, seja em pequenas ou grandes cidades, se bem que mais acentuadamente nos grandes centros.
O Respeito, tão valorizado e aclamado como um
dos pilares de uma convivência digna em sociedade,
vem se perdendo, em nome, principalmente, do desprezo, do egoísmo e da famosa lei que obriga cada um
a sempre “levar vantagem em tudo”.
Respeito está intimamente ligado à educação, à
cultura e à inteligência. Grande parte deve vir “do berço”, como princípios, precisando ser solidificada, no
entanto, pela escola, para que se torne uma rotina de
aprendizado permanente. As várias definições dos dicionários retratam muito bem a sua importância através
de frases e expressões como: “sentimento que leva a
tratar outrem ou alguma coisa com grande atenção,
profunda deferência”; “agir de modo que não se fira,
não se prejudique ou não ofenda (alguém) ou não destrua (algo)”.
Com isso, pode-se considerar que o respeito está
diretamente vinculado ao VALOR que se dá a algo ou a
alguém. Ou seja, não existem motivos para que alguém
destrua ou prejudique aquilo de que se gosta ou que
tenha real importância. O que se tem visto nas ruas e
em casa, são pessoas com espírito agressivo, sempre
armadas para discussões, brigas por coisas mínimas
e sem o menor senso de coletividade. Exemplos, temos aos montes. Pessoas furando filas, agindo de forma grosseira no trânsito, destruindo monumentos, através da violência silenciosa de dentro de casa ou, ainda, fazendo armações contra colegas de trabalho, visando subir na carreira à custa de atitudes ilícitas, tudo

Dr. Waldir A. Rubatino
Mestre em Odontologia
Cirurgia e Traumatologia
Ortodontia e Implantodontia
Buco - Maxilo - Facial
CRO-MG 15.346

Rua Major Penha, 332 - Sala 04
Centro - Caxambu
tel: 3341-3145 / 9972-2807

isso mostra bem a “falta de valor” que tem como causa
e resultante o desrespeito. Pessoas que agem assim
desconhecem o significado de uma outra palavra muito
útil e básica chamada LIMITE. Quando não existe o
limite entre o que é de um e o que é de outro ou quando
se invade o espaço alheio sem sua permissão, passa
a haver uma agressão e o respeito desaparece, dando
lugar à falta de educação. Respeitar, em última instância, pode ser representado através de três ações fundamentais, desde que se considere a premissa básica
de ausência de dano a algo ou a alguém: - CEDER Saber a hora de parar uma discussão, de concordar
com o outro e apoiá-lo nas suas decisões, de valorizar
a opinião alheia, ainda que seja um recuo provisório
das próprias posições assumidas; - ACEITAR - Saber
conviver com as diferenças, com outras maneiras de
pensar e de agir é uma grande demonstração de respeito. Pontos de vista diferentes representam um enriquecimento muito grande, são visões distintas que podem não estar sendo levadas em consideração na solução de problemas; - ENTENDER - Pessoas são seres únicos, com seus medos, suas vontades, sua cultura e vivência e, principalmente, suas falhas. Compreender os motivos pelos quais cada um toma determinadas atitudes, faz com que se possa ajudar a encontrar os caminhos mais adequados, ainda que não haja
a concordância com as decisões, além de ser capaz
de perdoar. Por fim, algumas palavras chave estão
listadas abaixo e podem servir como guia para que as
pessoas compreendam o valor inestimável de atitudes
respeitosas para aqueles com os quais se divide um
imóvel valiosíssimo chamado planeta Terra:
- Consideração para com o próximo;
- Amor pelos familiares, amigos, colegas e, não
menos importante, pelos desconhecidos;
- Importância àquilo que realmente vale a pena na vida;
- Reconhecimento por tudo de bom que nossos
pais e avós sempre fizeram por nós;
- Perdão pelas faltas alheias;
- Reverência e Temor por aquele que tudo criou.

Fiquem com Deus.
Para comentários, sugestões ou críticas, envie
um e-mail para ronaldob@cemig.com.br
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Universo
das Letras
Colaboração: Sérgio Monteiro

O jornalista Reali Jr. acaba de lançar o
livro “Às Margens do Sena – um depoimento a
Gianni Carta”. O livro conta as experiências da
carreira de Reali Jr. O jornalista é correspondente no exterior há 35 anos. Fez reportagens
sobre momentos históricos como a Revolução
dos Cravos, em Portugal; a morte do caudilho
Francisco Franco, abertura e democratização da
Espanha; a assinatura, em Paris, do acordo de
paz no Vietnã; a Guerra Irã-Iraque; o assassinato do presidente egípcio Anuar Sadat, no
Cairo; a morte de Arafat, em Paris; diversas eleições legislativas na Europa. Entre outras personalidades, entrevistou Chico Xavier, os presidentes Jânio Quadros, José Sarney, Fernando
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva; o
aiatolá Khomeini; Yves Montand, Glauber Rocha, os presidentes da França Giscard
d’Estaing, François Mitterrand e Jacques Chirac.
Durante cinqüenta anos de carreira, os primeiros dezesseis no Brasil, trabalhou para o Correio da Manhã, O Globo, Diários Associados, e
para o Estado de S. Paulo, Rádio Record, Rádio Jornal do Brasil e Rádio Panamericana – hoje
Jovem Pan –, a qual em 1972 o enviou a Paris,
de onde, no início escreveu também para os Diários Associados, e a partir de 1973 para o
Estadão. Ainda no Brasil, trabalhou na TV Record
e TV Tupi, e na França para a TV Globo e ESPN,
durante a Copa de 1998, e para a TV Bandeirantes na Copa de 2006.
O livro vale
como registro
de fatos históricos e relatos
engraçados da
carreira deste
que é um dos
principais jornalistas brasileiros
em atividade.
Indicado para
quem gosta de
biografias e de
relembrar o que
marcou o mundo recente.

ReVIsta C.D.L.

Sessão
pipoca
Colaboração: Video e CIA

HANNIBAL
A origem do Mal
Em O Silêncio dos Inocentes descobrimos como
ele faz. Em Dragão vermelho descobrimos quem
ele é. Agora, prepare-se
para responder a mais intrigante das perguntas: por
quê? O início da história do
vilão mais cruel do cinema
finalmente é revelado. Descubra a origem do ódio de
Hannibal Lecter e seu desejo insaciável de matar.

PONTE PARA TERABÍTIA
Jesse é um garoto sonhador e em amigos até
conhecer Leslie. Ela desperta nele um mundo
completamente diferente e juntos criam o secreto Reino de Terabítia. Lá, terão que enfrentar criaturas fantásticas provando que nada é
impossível. Prepare-se
para encontrar mais do
que você jamais imaginou nessa emocionante aventura produzida
pela mesma equipe de
efeitos especiais de
King Kong e O Senhor
dos Anéis.

OPORTUNIDADE!

!!!

Compre seu terreno no Jardim das
Nações em 100 vezes sem juros
e sem burocracia!
Informações:
Maria Helena
Tel: 3341-2121 / 8818-7121
Praça 16 de Setembro, 56
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Parábolas

Colaboração Kelly de Jesus Tavares

Curiosidades

Já no final da competição, todos desistiram,
menos ele...
A curiosidade tomou conta de todos.
Queriam saber o que tinha acontecido...
E assim, quando foram perguntar ao sapinho
como ele havia conseguido concluir a prova, aí sim,
conseguiram descobrir que ele era SURDO!
“Não permitia que pessoas, com o péssimo
hábito de serem negativas, derrubem as melhores e mais sábias esperanças de nosso coração!”
Lembre-se sempre:
Há poder em nossas palavras e em tudo o
que pensamos...
Portanto, procure sempre ser POSITIVO!

Resumindo:
Seja “Surdo” quando
alguém lhe disser que você
não poderá realizar seus
sonhos...

Colaboração Kelly de Jesus Tavares

Beija-flor

Soluço

O beija-flor é a menor ave da natureza. Seus ovos não são maiores
que uma ervilha de tamanho médio.
Os filhotes, logo que nascem, são
menores que um gafanhoto comum e uma ninhada cabe dentro de uma colher de chá. Seu
coração bate mil vezes por minuto, enquanto o
de uma baleia-azul e o de um elefante chegam
a bater 25 vezes no mesmo período.

Cada soluço dura menos de 1
segundo e ocorre com freqüência
normal e regular de 5 a 25 vezes por minuto.

Abasteça 30 litros de Shell V-Power e pague
com Cartão de Crédito Visa ou Cartão de
Débito Visa Electron
Av. Gabriel Alves Fernandes, 787 - Caxambu

Tel.: (35) 3341-3188

A cada sílaba que o homem fala, 72
músculos entram em movimento. Para
sorrir, são utilizados 14 músculos.
Para beijar, 29.

visite nossa página:

Com loja de
conveniência

Corpo Humano

www.veterinariasaolazaro.com.br

Era uma vez uma corrida de sapinhos!
O objetivo era atingir o alto de uma grande
torre.
Havia no local uma multidão assistindo. Muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a
competição!
Mas como a multidão não acreditava que os
sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era:
“Que pena!!! Esses sapinhos não vão
conseguir...não vão conseguir...
E os sapinhos começaram a desistir.
Mas havia um que persistia e continuava a
subida em busca do topo...
A multidão continuava gritando:
“... que pena!!! Vocês não vão conseguir!...”
E os sapinhos estavam mesmo desistindo,
um por um...
Menos aquele sapinho que continuava
tranqüilo...
Embora cada vez mais arfante.

