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Projeto Crer-Ser concorre a Prêmio
Assis Chateaubriand
Organizado pela UNIFENAS, é considerado o Oscar da Responsabilidade Social

jornalcp@correiodopapagaio.com.br
Telefax: 35 3332-1008

HOSPITAL POSSUI
VAGAS PARA
HIGIENIZAÇÃO
O Hospital São Lourenço está
contratando Auxiliar de Higienização
(Limpeza)
Além de disponibilidade de horário,
os interessados devem:
- ser do sexo feminino;
- ter experiência nas áreas de limpeza ou serviços gerais.
ENVIO DE
CURRÍCULOS:

O Projeto Crer-Ser é
um projeto social municipal de São Lourenço
onde são ministradas,
semanalmente, aulas de
iniciação às arte, que funciona a mais de 13 anos
na cidade, atende hoje
cerca de 280 crianças e
adolescentes de idade
de 09 a 22 anos. Oferecendo oficinas nos mais
diversos segmentos que

contribuem para a formação social, que é o principal objetivo do espaço.
São disponibilizados oficinas de Ballet e Jazz,
Tecelagem, Desenho e
Pintura, Capoeira, Dança
de Rua, Teatro, Violino,
Violão, Violoncelo, Viola
de Arco, Bandolim, Cavaquinho, Flauta doce e
Flauta Transversal, Coral
e Percussão, Informáti-

ca, Tecelagem, Teatro,
Circo.

Mais uma vez, o Projeto
está participando da etapa
final do Prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social, considerado
o “Oscar da Responsabilidade Social”, organizado
pela UNIFENAS, NETSU
(Núcleo de Estudos do Terceiro Setor Universitário)
do curso de Administração

e a TV Alterosa (afiliada do
SBT). Passando por todas
as etapas classificatórias
até chegar a fase final, que
foi realizado em outubro
onde o foi preciso enviar
um vídeo contando a história do Crer-Ser que está
sob avaliação.
O Projeto já ganhou alguns prêmios pelo trabalho
que oferece aos jovens do
Municipio, sendo elas em

2005- Prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social, 2006 - Prêmio
de Responsabilidade Social
– Limassis e 2010 - Prêmio
Assis Chateaubriand de
Responsabilidade Social.
O que, para os funcionários
é uma grande esperança
para que ganhe o prêmio
este ano. O resultado será
divulgado em 2018, sem
data definida ainda.

Comunicado sobre o Processo Seletivo
2017
Sobre o cargo de Assistente Social do NASF

A Prefeitura
Municipal de São
Lourenço, considerando a solicitação do Conselho Regional de
Serviço Social
de Minas Gerais,
considerando a
súmula nº 473/
S T F, p u b l i c a r á
novo edital de
processo seletivo para o cargo
de Assistente Social para o NASF.
Possibilitando
amplo acesso ao
certame àquelas
que se sentiram
prejudicados.
Aqueles que já
efetuaram suas
inscrições, não
precisarão efetuar novamente.

- até às 17h do dia 20/12/2017;
- através do e-mail :

curriculo@hospitalsaolourenco.com.br

- colocando no porta-currículos,
situado na entrada do Departamento
Pessoal do Hospital
(ao lado do Carnê)

Chamadas
Cirurgia Inédita feita no
Hospital SãoLourenço

página 3

Coluna de Teresinha
Villela
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Reunião para prevenção ao
tempo de chuva
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Projeto de Habilitação
Minas 2018
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua casa,
nossas três edições, às terças, quintas e sábados,
ou compre nas bancas

35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Livro organizado pela Unimontes
apresenta vivências no
Semiárido Mineiro
A partir de uma linguagem didática, a obra reúne seis anos de
trabalho coletivo

As transformações
alcançadas nas comunidades camponesas
do Semiárido de Minas
Gerais, a partir de ações
vinculadas à Educação
do Campo, estão em
destaque no livro “Opará
e Jequi: os Vales e seus
Saberes”.

A publicação, organizada
por professores da Universidade Estadual de Montes
Claros (Unimontes), também conta com a parceria
de representantes das
populações tradicionais
regionais, dos trabalhadores sem terra, agricultoras
e camponeses, além de
pesquisadores e docentes
da Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
ligados à Licenciatura em
Educação do Campo.
O trabalho será lançado,
de forma coletiva, na próxima quarta-feira (13/12), às
19h, no auditório do prédio
3 (CCET), no campus-sede
da Unimontes, em evento
aberto ao público em geral.
A distribuição gratuita já
acontece junto a algumas
escolas públicas das comunidades camponesas
do Norte de Minas para
uso acompanhado pelo
Laboratório em Educação
do Campo (LabÉdoCampo/

Unimontes) e, ainda, em
Escolas “Família Agrícola”
(EFA’s) regionais.
No Vale do Jequitinhonha,
foi distribuído nos Institutos
Federais e nas EFA’s. A
primeira apresentação da
obra aconteceu durante
as tradicionais Festas de
Agosto de Montes Claros, em evento no Solar
dos Sertões, do Centro de
Agricultura Alternativa, e no
Encontro dos Educadores
promovido pela Secretaria
Municipal de Cultura.
Com 100 páginas, o livro
foi produzido pela “Articulação por uma Educação
do Campo no Semiárido
Mineiro”, sob a responsabilidade do LabÉdoCampo:
Identidade, Território, Agroecologia – da Unimontes.
O projeto financiado pelo
Programa de Extensão
Universitária (ProExt/2016),
da Secretaria de Educação
Superior (SESu) – Ministério da Educação (MEC).
A professora Magda Macêdo, do Departamento de
Educação da Unimontes, é
uma das organizadoras da
obra e explica que, a partir
de uma linguagem didática,
a obra reúne seis anos de
trabalho coletivo, a partir de
experiências e discussões
no ambiente universitário
e junto às entidades, mo-

vimentos sociais e instituições dos territórios semiáridos em Minas Gerais.
“O livro foi criado a partir
da Oficina para a Produção
de Materiais Paradidáticos,
coordenada pela Rede de
Educação do Semiárido Mineiro (Resab), e financiada
pelo Instituto Nacional do
Semiárido (Insa)”, explica a
professora. “Consideramos
como uma comunhão de
ideias e do esforço comum
para apresentar as riquezas, belezas e características regionais”, acrescenta.
Outro ponto observado
pelos autores está na apresentação de problemas,
desafios e demandas observadas por estas comunidades nas últimas décadas, sob o ponto de vista
da economia, desenvolvimento e Agroecologia.
“Elaborado na perspectiva
da Educação do Campo,
Educação Contextualizada
e da Convivência com o
Semiárido, a obra propõe
o reconhecimento e a valorização, pela escola, dos
diversos conhecimentos
e saberes tradicionais. É
uma leitura crítica sobre
a realidade regional e o
modo de vida da mulher e
do homem sertanejo, seja
do campo ou da cidade”,
finaliza a professora.

Prefeitura Municipal de Andrelândia
PORTARIA Nº 135/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Ficam contratados partir de 02 de
outubro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, os
seguintes servidores e seus respectivos cargos:
MOTORISTA
FERNANDO LUIS SANTOS CAMPOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL
ROSA MARIA RAMOS
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 02 de outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 136/2017
“Nomeação para cargo em comissão de livre
provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com a
Lei Nº 1778/2011.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 02 de outubro
de 2017, a SRTA. STEPHANIE SACRAMENTO
BRESOLIN, CPF Nº 097.734.716 – 83, para
ocupar o cargo em comissão de livre provimento e
exoneração de Chefe de Licitação.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 02 de outubro de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº137/2017
“Nomeação para cargo em comissão de livre
provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº
1.603/2008.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 02 de outubro de
2017, a SRTA. EVILANE APARECIDA TEIXEIRA,
CPF Nº 068.722.296-67 para ocupar o cargo
em comissão de livre provimento exoneração de
CHEFE DAS AÇÕES EM SAÚDE..
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 02 outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº138/2017
“Nomeação de servidor para coordenação de
despesas”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei a
Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 06 de outubro de
2017, a servidora SRA. ADEODATA KÊNIA LEITE
DOS SANTOS, CPF Nº 031.156.846-73 para
coordenar as despesas relativas às competências
do Chefe do Executivo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 06 outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 139/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 09 de
outubro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, o
seguinte servidor e seu respectivo cargo:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO
BRAÇAL)
ANTONIO ZEFERINO DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação e terão seus efeitos retroagidos
a data de 09/10/2017.
Andrelândia, 20 de outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 140/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Ficam contratados a partir de 10 de
outubro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, os
seguintes servidores e seus respectivos cargos:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO
BRAÇAL)
GILBERTO ALHEIRO DA CRUZ
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( SERV
LIMPEZA,FAXINEIRAS E AFINS)
FLAVIA APARECIDA DA SILVA
CRISTINA FABIANA DOS SANTOS
ENFERMEIRO HOSPITAL
GESSICA LIDIE DA COSTA LOPES
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação e terão seus efeitos retroagidos
a data de 10/10/2017.
Andrelândia, 20 de outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 141/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital

nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 16 de
outubro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, o
seguinte servidor e seu respectivo cargo:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV
(PEDREIRO)
JOSE BENTO DE OLIVEIRA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação e terão seus efeitos retroagidos
a data de 16/10/2017.
Andrelândia, 20 de outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 142/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Ficam contratados a partir de 23 de
outubro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, os
seguintes servidores e seus respectivos cargos:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III (ELETRICISTA)
SIMIÃO TEIXEIRA NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
HERLEN ALVES DE ALMEIDA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 23 de outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 143/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 27 de
outubro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, o
seguinte servidor e seu respectivo cargo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 27 de outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 144/2017
“Nomeação para cargo em comissão de livre
provimento e
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com a
Lei Nº 1642/2009.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de Novembro
de 2017, a SRA. GRAZIELLA FERNANDA SILVA,
CPF Nº 050 111 156 - 58 para ocupar o cargo em
comissão de livre provimento e exoneração de
Secretária Municipal de Administração.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 01 de Novembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 145/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 01 de Novembro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, o
seguinte servidor e seu respectivo cargo:
MOTORISTA
DEIVEDE SEBASTIÃO DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 01 de novembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 146/2017
Institui a Comissão Municipal de Licitação
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso
de suas atribuições e considerando a legislação
vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a senhorita Stephanie Sacramento Bresolin, CPF 097.734.716 –83 , Anna Cristina Zilmann, CPF Nº 633 398 467 -1 , Elane de
Paula Carvalho, CPF Nº 795 408 726 – 34, como
membros da Comissão Municipal de Licitação.
Art. 2º - Os serviços da Comissão supramencionada acontecerão sob a presidência do primeiro
membro nomeado.
Art. 3º - Suplente Leidiane Paula dos Santos,
CPF Nº 122 842 236 – 21
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5º - Revogam - se as disposições em
contrário.
Andrelândia, 07 de novembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 147/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 16 de Novembro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),

Sábado, 16 de dezembro de 2017

Atos Oficiais

podendo ser prorrogado por igual período, o
seguinte servidor e seu respectivo cargo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO l
NAYANY ALINE CARVALHO NOGUEIRA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 16 de novembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 148/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 21 de Novembro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, o
seguinte servidor e seu respectivo cargo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO l
CLAUDINEIA MARIA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 21 de novembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 149/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo
37, IX da CF/88, Lei Municipal Nº 1.382/2003 e o
resultado do processo seletivo conforme Edital
nº 003/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada a partir de 27 de Novembro de 2017, pelo prazo de 06, (seis meses),
podendo ser prorrogado por igual período, o
seguinte servidor e seu respectivo cargo:
FAXINEIRA
ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVIM
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.
Andrelândia, 27 de novembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 150/2017
“Nomeia temporariamente o servidor abaixo
descrito para desempenhar as funções de fiscal de
Vigilância Sanitária”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de
suas atribuições legais.
RESOLVE
Art. 1º - Fica temporariamente nomeado, a partir
de 01 de dezembro de 2017, o SR. DIOGO MAGNO CRUZ SANDY, CPF Nº 013 750 716 - 02 para
desempenhar as funções de fiscal de vigilância
sanitária, pelo prazo de 30 (trinta) dias tendo em
vista o período de férias do servidor responsável.
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, devendo seus efeitos retroagirem à data de 01 de dezembro de 2017.
Andrelândia, 04 de dezembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

Unidades de
conservação de Minas
Gerais ganham novas
diretrizes de visitação e
conservação

a

Opinião

A liberdade de
expressão contra
a liberdade
Por Raphael Silva Fagundes

* Por Rafael Ferreira
As 92 unidades de conservação de Minas Gerais
ganharam atualizações em
suas normas para uso público e a prática de observação
de vida silvestre. As diretrizes foram implementadas
com a publicação das portarias nº 119 e 120 do Instituto
Estadual de Florestas (IEF)
no Diário Oficial do Estado,
dias 9 e 15 de novembro,
respectivamente.
As novas normas de uso
contribuem para orientar os
visitantes sobre os procedimentos que devem ser adotados para o bom usufruto e
contemplação dos parques.
Elas dispõem, entre outros
tópicos, sobre restrições à
retirada de qualquer recurso natural ou recurso mineral das unidades, salvo,
quando pertinente, para
a realização de pesquisa,
com prévia autorização da
Gerência de Projetos e Pesquisas ou para produção de
mudas pelo Instituto.
A medida também atualiza os valores de entrada
cobrados nas 11 unidades
de conservação que permitem a visitação pública.
A nova tabela passa a valer
em 1º de janeiro de 2018
(consulte os valores aqui).
“Quanto à visitação, havia
algum tempo que reajustes
de valores de manutenção
e reestruturações administrativas não eram realizados. Foi, portanto, uma
readequação à situação
financeira dos parques”, diz
Henri Dubois Collet, diretor
de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de Florestas
de Minas Gerais.
A atividade de observação
de vida silvestre vai contar
com apoio da administração
dos parques. Os visitantes
terão informações sobre a
unidade de conservação,
recomendações para o trajeto trilhas e conhecerão
as regras de conduta e segurança. É recomendado o
cadastramento dos obser-

vadores de vida silvestre na
unidade de conservação que
será visitada (mais informações aqui). “A observação
de pássaros era necessário
regulamentar porque havia
gerências enfrentando dificuldades no controle dos
visitantes e pesquisadores.
Agora temos uma padronização e cadastramento destes
observadores, fotógrafos
e pesquisadores”, explica
Collet.
Sobre o horário e dias de
funcionamento, os parques
estaduais funcionam conforme o mapa abaixo. A portaria nº 119 também dispõe
sobre o acesso de observadores da vida silvestre na
unidade de conservação em
horários distintos do funcionamento normal da unidade
de conservação e locais não
abertos à visitação.
Os tipos de usos nas
unidades de conservação
também estão previstos na
portaria. As normas incluem
atividades como visitação
para lazer e recreação,
esportes e turismo de aventura, ecoturismo, visitas
educacionais, pesquisas
científicas, observação de
vida silvestre e outras atividades compatíveis com os
propósitos e objetivos das
unidades de conservação,
desde que previsto em seus
Planos de Manejo, Plano
Emergencial de Uso Público ou Portaria específica de
Regulamento Interno.
As regras tratam, ainda,
sobre a introdução de espécies animais ou vegetais,
domésticas ou silvestres,
nativas ou exóticas, sem
a devida autorização; bem
como outras proibições estão listadas nas portarias.
Os infratores dos dispositivos das portarias que
causarem dano direto ou
indireto às unidades estarão sujeitos às penalidades
e sanções administrativas,
civis e penais cabíveis.
*Com informações da
Agência Minas

“Liberdade é a ausência de todo
e qualquer constrangimento”.
George Burdeau
O politicamente incorreto é
correto para alguém. É uma máscara, assim como o politicamente
correto, que serve para obnubilar as
contradições de classes. No entanto,
a maior controvérsia do discurso
sustentado pelos defensores da
ideologia do politicamente incorreto,
está no fato de usar a liberdade de
expressão como um argumento para
combater a liberdade de expressão.
Um imbróglio conceitual.
Mobilizam-se para combater
exposições artísticas, boicotam
Judith Butler, querem proibir o livre
pensamento nas escolas, contudo,
comemoram quando sai uma liminar
da Justiça que suspende a determinação de desclassificar do Enem
o candidato que não respeitar os
Direitos Humanos. E como justificativa, dizem que é uma questão de
liberdade de expressão.
Como explicitou Hannah Arendt
uma vez, “não se pode divorciar
política da noção de liberdade”. Mas
seria interessante (já que política
é uma questão de interesse) para
quem a liberdade de dizer que se é
a favor da tortura, da humilhação, do
racismo, da intolerância religiosa?
Por que seria interessante cooptar
grupos das classes médias e baixas
a defenderem tais princípios?
O argumento da liberdade de
expressão está sendo usado para
apoiar ideias contrárias a liberdade,
ao livre trânsito de pessoas independente das suas ideias, cor e crença.
Que coisa paradoxal!
Quando um grupo de forma
bruta interrompe a palestra de uma
professora para defender um regime
que proibia a liberdade de expressão
usando o argumento da liberdade de
expressão (como aconteceu recentemente na UERJ) é porque algo está
muito estranho. Em época de crise, a
ignorância acaba se tornando útil.
Um grupo de artistas incompetentes, que não são capazes de
criar piadas inteligentes, reclamam
o politicamente incorreto porque precisam dos estereótipos tradicionais
para fazer rir. Até aí, tudo bem. Mas
alguns jornalistas defendendo essa
ideologia é uma questão curiosa.
A lógica é uma prática contextual,
ou como prefere o filósofo Stephen
Toulmin, “o exercício do julgamento
racional é em si atividade que se
pratica em contexto particular e é
essencialmente dependente dele”.
Seriam ideólogos, isto é, os aproveitadores desse momento de crise,
lacaios de quem?
Uma artimanha política
A liberdade, como destaca o
sociólogo Zygmunt Bauman, é uma
relação de poder. Partindo desta
perspectiva, é possível observar que
determinados grupos que querem
tomar o poder, apropriam-se de questões imaginárias para comprovar que
estão sendo oprimidos de alguma
forma e, desta maneira, vai seduzindo um certo público a defenderem
essas ilusões.
Um investimento retórico é realizado por meio de youtubers, frases
polêmicas e políticos carrancudos.

Um setor da sociedade que quer tomar espaço político para administrar
seus interesses econômicos utiliza
os meios mais populares para conquistar seu propósito. Configuram-se
como vítimas de uma opressão que
não tem base nas relações reais
de existência, isto é, nem mesmo
simbólicas são. São simulacros que
não pertencem a nenhuma realidade,
apenas ao céu nebuloso da fantasia
discursiva. Uma lógica fantasmagórica inventada para atrair seguidores
que venerem tal raciocínio fictício.
“A lógica é apenas escravidão nos
grilhões da linguagem”, dizia Nietzsche.
Daí surge um indivíduo que
questiona: “porque eu não posso ser
nazista? Eu sou livre para pensar o
que quero. Não é isso a liberdade de
opinião?” Sem dúvida, a liberdade de
expressão não foi criada para tornar
as pessoas realmente livres, já que
liberdade não se resume apenas ao
fato de falar o que pensa. Marx e Engels vão dizer que “as ideias da liberdade de consciência e da liberdade
de religião foram apenas a expressão
do domínio da livre concorrência no
campo do saber”. E se eu ainda estou
preso a determinados mecanismos
para manter a minha existência física
(o trabalho alienado), a liberdade
continuará sendo uma ilusão.
A liberdade que essa ideologia
do politicamente incorreto reivindica
tem uma sede de poder. Não muito
diferente do politicamente correto
(ideologia defendida por um outro
setor da burguesia), não se importa
com as contradições reais da sociedade. É uma artimanha política que
quer legitimar o poder econômico
liberal por um “novo” caminho, já que
o politicamente correto vem demonstrando sinais de desgaste. O cenário
de um teatro tosco é montado para
desviar a nossa atenção das políticas
de privatização e precarização da
mão de obra.
O que o porte de armas, a
moralização da arte, a ideologia de
gênero etc. irão trazer de melhorias
para vida do trabalhador? O que isso
irá interferir na relação capital/trabalho? O PSDB e o DEM defendem o
casamento gay, o PSC e o PR são
terminantemente contrários, mas os
dois defendem o sucateamento da
educação, da saúde, as reformas trabalhistas e a privatização das empresas estatais. Ainda existem aqueles
que defendem um governo forte para
se chegar a um Estado mínimo, mas
essa é um “contradição” (entendida
aqui como uma confusão proposital,
para administrar conceitos em prol de
um interesse político) para ser analisada em um outro momento.
As classes dominantes arrumaram um jeito de se manter no poder
de uma forma ou de outra para assim
alcançar o seu projeto político, já que
a política de conciliação de classes
implantada pelo PT não as agrada
mais. Para perpetuar a exploração
é necessário mudar as máscaras
e os trajes dos exploradores, criar
uma confusão na superestrutura
das ideias, levando os explorados
a continuarem em suas posições
tradicionais.
♦ Raphael Silva Fagundes é doutorando em História Política da Uerj e
professor da rede municipal do Rio de
Janeiro e de Itaguaí.

PORTARIAS 2017
001 - 02/01 - ADEODATA KENEA LEITE DOS
SANTOS - CHEFE DE GABINETE
002 - 02/01 - TACIELE APARECIDA DE SOUZA
CF DE CONTABILIDADE
003 - 02/01 - KELCILENE APARECIDA DE A
CARVALHO - CF DE CONTOLE INTERNO
004 - 02/01 - ELIANE APARECIDA LOUZADA
CF LABORATORIO MUN
005 - 02/01 - BETANIA DE CARVALHO MOREIRA - SECRETARIA DE SAUDE
006 - 02/01 - CELSO RIBEIRO GASPAR SECRETARIO DE TURISMO
007 - 02/01 - KATIA CHRISTINE SILVA FERNANDES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
008 - 02/01 - ANTONIO NICOLAU DE ALMEIDA
- S0ECRETARIO DE FINANÇAS
009 - 02/01 - ELIANA DE CARVALHO GASPAR
ASSESSORA TECNICA
010 - 02/01 - VANIA CRISTINA DE SOUZA - CF
DE CONTABILIDADE
011 - 02/01 - RONALDO RODRIGUES - CF
VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
012 - 02/01 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
013 - 02/01 - MARIA INES ALVES MEIRELES
TEIXEIRA - CF DE ASSISTENCIA SOCIAL
014 - 02/01 - LUIZ FRANCISC0 DESOUZA - CF
DE ESTRADAS RURAIS
015 - 02/01 - ISNALDO NIRLEY VENTURA DIRETOR DA ESC.JOAO NARCISO
016 - 02/01 - EUNICE NOGUEIRA FONSECA
- VICE DIRETORA JOAO NARCISO
017 - 02/01 - KARLA FERNANDA ALEXANDRE
- DIRETORA DO HOSPITAL
018 - 02/01 - KEILA KATIADE ALMEIDA TEIXEIRA - VICE DIR JOSE BERNARDINO
019 - 02/01 - ANGELA MATILDE DE MOURA
CARVALHO - DIRETORA GUSTAVO ERNESTO
020 - 02/01 - MARLA CHRISTIANE SILVA DIRETORA CRECHE
021 - 02/01 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 022 - 02/01 - COMISSAO PROCESSO
SELETIVO
023 - 02/01 - CARLA ELOISA MARTINS SILVA
CF SETOR DE MEIO MBIENTE
024 - 02/01 - CLAUDIA ANDREA MOREIRA
COOR DE TURISMO E CULTURA
025 - 02/01 - CARLOS EDUARDO SALGADO
ANDRADE - ENCARREGADO DETRANSPORTE
026 - 02/01 - ANTÔNIO NICOLAU - SECRETARIO DE FINNANÇAS
027 - 02/01 - ALTERA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
028 - 02/01 - CRISTIELEN DE PAULA SILVA
SEIXAS - CHEFE SETOR COMPRAS
029 - 02/01 - DIOGO MAGNO CRUZ SANDY COOR DE VIGILANCIA SANITARIA
030 - 02/01 - FRANCIANE VIDAL FERREIRA
CF DE PSF E ATENÇÃO BASICA
031 - 02/01 - ROSILENE DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE CONTROLE INT
032 - 02/01 - SAULO SEBASTIAO RONALDO
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Circulação em 33 cidades do Sul de Minas

Aiuruoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Campanha, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do
Rio Verde, Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Lambari, Minduri, Olímpo Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso Alto,
Santa Rita de Jacutinga, São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, São Vicente
de Minas, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas e Virgínia.
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HOSPITAL REALIZOU
CIRURGIA INÉDITA NA REGIÃO
Dois recém-nascidos prematuros fizeram a cirurgia de
fechamento de canal arterial

No último dia 28, o
Hospital São Lourenço
fez a primeira cirurgia
de fechamento de canal arterial da região
(em dois recém-nascidos
prematuros extremos,
com pesos de 900g e
1kg200). O procedimento foi executado pelo
cirurgião cardiovascular
pediátrico Dr. Francisco
José Saraiva Lino (Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras) e
cirurgião cardiovascular
Dr. José Ronaldo Junqueira Dias (Hospitais
Adventista Silvestre e
Unimed-Rio), ambos do
Rio de Janeiro/RJ; pelo
cirurgião pediátrico Dr.
Gabriel Dias Pereira Filho e anestesiologista
Dra. Janaína Pereira Ramires (ambos do Hospital
São Lourenço).
De acordo com o Dr.
Gabriel, o canal arterial é
a comunicação existente
durante a vida intrauterina,
para manter a circulação

Foto: Divulgação Hospital

Dr. Grabriel e parceiros realizaram a primeira cirurgia em recem nascidos prematuro

do feto. “Em muitos bebês
prematuros, tal canal persiste após o nascimento.
Em alguns casos ele se
fecha espontaneamente
mas, em outros, a realização de procedimento
cirúrgico para o fechamento do mesmo se faz
necessária”, explicou.
Antes, os recém-nascidos da UTI Neo do Hospital que necessitavam
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São Lourenço e Região

desse procedimento eram
transferidos para outros
centros. “Agora não será
mais preciso, já que temos
condições de realizar a
cirurgia aqui mesmo, com
uma equipe preparada para
tal”, disse Dr. Gabriel.
Ele aproveitou para
enaltecer o excelente
trabalho da equipe multiprofissional (médicos e
equipes de enfermagem,

fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia clínica) da UTI Neonatal do
Hospital São Lourenço,
que foi bastante elogiada pelos cirurgiões
cariocas. “Com certeza, tal cirurgia é mais
um importante avanço
no serviço de saúde
para a população de
São Lourenço e região”,
concluiu

Defesa Civil apresenta Sistema Municipal
de Proteção para o período de chuva
O empenho da Defesa Civil compreende o período chuvoso entre os
meses de dezembro a março

Foto: Divulgação/Defesa Civil

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela
Abraham Diament
Abraham Diament nasceu em Varsóvia, na Polônia a 24 de dezembro de
1902.
Sua esposa, Jenta também era natural de Varsóvia, Polônia e nasceu a 16
de julho de 1906.
Casaram-se em novembro de 1927 e na semana seguinte, Abraham
Diament embarcou para o
Brasil. Vinha em busca de
uma vida mais estável, o
que certamente encontraria no Novo Mundo., por
isso veio sozinho. Nesta
época, o Brasil recebia
imigrantes de acordo com a
“Carta de Chamadas”, uma
espécie de proposta de
emprego enviada ao país
estrangeiro, que regularizava a vida do imigrante,
e na medida do possível o
qualificava conforme seus
conhecimentos.
Jenta ficou em Varsóvia, apenas por um ano e
em 1928 também imigrou
para o Brasil. Abraham
Diament, ficou conhecido
como Abraão Diamante
e fixa residência em São
Paulo. Jenta passa a ser
chamada de Geni.
Com seu tio Marcos
Grinkraut iniciaram um
trabalho muito comum aos
imigrantes: viajar pelo interior de São Paulo e sul de
Minas como mascates de
roupas. Foram estendendo suas viagens até que
chegaram em São Lourenço em 1929. As águas
minerais chamaram-lhes
a atenção. Os cassinos
eram a novidade para eles
que vinham de pátria conservadora e tinham uma
rígida criação.
O clima, a serenidade
do local, as águas e a
hospitalidade do povo, os
encantaram,era tudo o que
queriam. Decidiram naquele dia que São Lourenço
seria a cidade escolhida
para viverem, constituírem

uma família e criarem os
filhos. A cidade crescia e
progredia, bem diferente
das demais que visitaram
quando vendiam roupas
no interior. Chega o ano
de 1930 e nasce Henrique,
em São Paulo. Em 1932,
prontos para mudarem-se
para São Lourenço, a Revolução Constitucionalista
mudou seus planos.
Ficam em São Paulo até
1933, a paz volta ao país e
a “família Diamante” chega
para viver definitivamente
em São Lourenço. Abraão
e Marcos tornam-se sócios
abrindo uma casa de roupas feitas. Pouco tempo depois, com o crescimento da
loja, separam a sociedade e
cada qual abre sua própria
casa comercial.A loja de
Abraão recebe o nome de
“Casa Diamante”.
Em 1935 a família de
Abraão e Geni aumenta
com a chegada de Maurício. A Casa Diamante
torna-se conhecida pelas
cidades vizinhas. Mercadorias que custavam a ser
vendidas eram empacotadas e vendidas em cidades
mais distantes por Abraão
Diamante, que então voltara a ser “mascate”, como
antigamente.
A 2ª Guerra Mundial
devasta o mundo. Dona
Geni perde seus irmãos
nos Campos de Concentração Nazista. Só nos
fins de 1945, com ao findar
da guerra ela tem uma
grande alegria: um dos
seus irmãos sobrevivera à
guerra e estabelecera-se
nos Estados Unidos.
Em 1946 São Lourenço
sofreu uma grande enchente. A residência de
Abrão ficou completamente
inundada. O prejuízo foi
grande; perderam todo
o estoque. Abrão e Geni
eram pessoas determinadas. Com trabalho e muita
coragem, a loja ressurgiu .

Loja e apartamento foram
construídos ao lado da
Igreja Matriz, só concluído
em 1950. Abrão costumava dizer “que amava São
Lourenço porque tinha o dia
inteiro para pensar e a noite
inteira para sonhar”.
Dona Geni cuidava da
casa, dos filhos e esmerava-se em atender os
clientes. Abrão incentivou
os filhos a estudarem.Maurício nasceu em São Paulo,
mais viveu e estudou em
São Lourenço Maurício era
Economista, dedicou-se ao
turismo, foi o fundador da
Sosete representação de
Hotéis e Turismo de São
Lourenço, com matriz no
Rio de Janeiro e filial em
São Paulo. A Sosete, na
época, era a maior empresa brasileira de hotéis e
planos de financiamento.
Infelizmente, Maurício
faleceu muito jovem, com
apenas 37 anos, a 3 de
dezembro de 1972 no Rio
de Janeiro. Grande perda
para o Turismo e para
São Lourenço.
Henrique, estudou Engenharia e Arquitetura,foi Engenheiro da Prefeitura Municipal de São Lourenço,por
vários anos. Entre seus
projetos destacam-se o
loteamento Topomóvel e a
Praça dos Três Poderes.
Sr. Abraão faleceu a
12 de Dezembro de 1980.
Dona Geni não suportando
as grandes perdas, entregou sua alma ao Senhor a
6 de Julho de 1984.
São Lourenço os acolheu como filhos e eles
retribuíram o carinho
como tais.
Importante registrar
que pela sensibilidade
de João Câncio Vaz da
Costa Prazeres, que certa
vez entrevistou Henrique,
pude levar à público o posicionamento desta família
que não será esquecida.

Reunião contou com representantes da PM,TG, Bombeiros, COMPDEC e voluntários de Soledade e São Lourenço

A Coordenadoria
Municipal de Proteção
e Defesa Civil - COMPDEC em conjunto com
o 3º Pelotão de Bombeiros Militares realizou
nesta terça-feira (12)
uma reunião para apresentação do Sistema
Municipal de Proteção
e Defesa Civil, bem
como as ações a serem
tomadas em caso de
urgência e emergência

no período chuvoso.
Participaram da reunião os representantes da Policia Militar
de Minas Gerais, Tiro
de Guerra e também
voluntários de São
Lourenço e Soledade
de Minas. Na oportunidade, o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil,
Eduardo Rodrigues de
Souza fez um breve

relato sobre o Plano de
Contingência do Município de São Lourenço
e sua aplicação em
caso de sinistros.
Também foi realizado
pelos militares do Corpo
de Bombeiros uma apresentação sobre Defesa
Civil e sua importância
para a sociedade como
um todo, enfatizando a
participação efetiva da
comunidade e voluntá-

rios de Defesa Civil.
Nos próximos meses, ocorrerão outras
reuniões com participação dos demais
COMPDECs da Região para avaliação,
acompanhamento e
resposta de empenho da Defesa Civil
quanto ao período
chuvoso que compreende os meses de
dezembro a março

Leia mais: www.correiodopapagaio.com.br/gerais
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CDH recebe proposta do Estatuto
da Diversidade Sexual

RECEITA

O pedido partiu da Comissão Especial de Diversidade Sexual da
Ordem dos Advogados do Brasil

A presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Maria Berenice Dias, entregou à presidente da Comissão
de Diretos Humanos e Legislação
Participava (CDH), senadora Regina Sousa (PT-PI), sugestão de
projeto do Estatuto da Diversidade
Sexual e de propostas de Emendas
Constitucionais. Em ato na sala de
reuniões da CDH na manhã desta
quinta-feira (23), foram entregues
100 mil assinaturas, colhidas ao
longo de seis anos, em apoio ao
projeto, que tem o objetivo de promover a igualdade sexual e coibir
os crimes contra homossexuais.
Regina Sousa elogiou a iniciativa das entidades ligadas aos
movimentos em defesa da diversidade sexual e prometeu transformar em projeto de lei proposta
“que criminaliza a homofobia tal
qual o racismo”, encaminhada
à Comissão, por meio do portal
e-Cidadania. A senadora Marta
Suplicy (PMDB-SP) já manifestou
interesse em ser a relatora da
matéria. Maria Berenice, da OAB,
lamentou o fato de o Brasil ocupar
a posição de país que mais mata
homossexuais no mundo. Só em
2017, já morreram 372 pessoas,
o que corresponde a uma morte a cada 21 horas. O senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
definiu a iniciativa como um “ato
de resistência e de coragem”.
Estatísticas
Entre as propostas de Emendas Constitucionais destaca-se a
que altera a Constituição Federal
para inserir “entre os objetivos

Foto: Geraldo Magela / Agência Senado

Enrolados de Berinjela
com Tomate Seco
(vegana)
Ingredientes
-1/3 de xícara de azeite
-1 colher (chá) de alho em
pasta
-1 colher (sopa) de salsa bem
picada
-Sal e pimenta-do-reino branca
a gosto
-1 berinjela pequena cortada
em rodelas grossas
-1 xícara de tomates secos
escorridos
-6 discos de Rap10 em tiras
de 5 cm
Preparo
- Em uma tigela, misture o
azeite, o alho, a salsa, sal e
pimenta-do-reino branca.
Foram entregues 100 mil assinaturas, colida por 6 anos, em apoio ao projeto

Especial de Diversidade Social
da entidade”. Segundo a senadora do Rio Grande do Norte, a
proposta “traduz as esperanças,
os sonhos e os desejos de uma
parcela significativa da população brasileira, que também tem
o direito de ser feliz”.
A representante do Movimento Mães pela Diversidade, Maria
do Carlo Queiroz, agradeceu à
OAB que, segundo ela, soube
acolher a dor de mães que perderam seus filhos, e explicou que
as mães não querem que seus

filhos se tornem estatísticas. Para
ela, as mães da diversidade têm
orgulho de suas famílias.
— Nós, mães da diversidade,
sabemos que um pai e uma mãe
que não aceitam a orientação sexual de seu filho está assinando o
atestado de óbito dele. E é por isso
que nós entramos nessa luta em
defesa do Estatuto da Diversidade
Sexual— concluiu.

* Fonte: Agência Senado

Processo de habilitação Minas Recebe
2018

Na última semana, a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG), por meio
da Diretoria de Produtos Turísticos e Apoio à Comercialização,
apresentou aos representantes
do trade mineiro as informações
para habilitação no Minas Recebe 2018. O processo iniciará
em 8 de janeiro e estará aberto
para inscrições até o dia 22 de
janeiro. A divulgação da lista das
empresas habilitadas acontecerá
no dia 22 de fevereiro.
Estiveram presentes no
evento cerca de 30 participantes que receberam as instruções do processo com inicio em
Janeiro do próximo ano.
O projeto Minas Recebe tem
por finalidade melhorar a qualidade e apoiar a comercialização
dos serviços e produtos turísticos
oferecidos pelas agências e operadoras de turismo receptivo do
estado de Minas Gerais e é aberto para participação de empresas

mineiras definidas como:
Agências de turismo receptivo: pessoas jurídicas que
tem como principal atividade
a elaboração de produtos turísticos por meio da operação
direta, a intermediação remunerada e a venda de serviços

turísticos locais, por meios
físicos ou online.
Operadores de turismo
receptivo: pessoas jurídicas
que têm como função principal
a elaboração e desenvolvimento de pacotes turísticos locais
para operadoras e agências de

viagens nacionais e internacionais, comercializados por meios
físicos ou online.
Inscrições e informações :
www.turismo.mg.gov.br/minasrecebe

*Com a chegada do mês
em que celebramos o Natal
e o verão, selecionamos
receitas leves e baseados
em uma dieta vegetariana/
vegana. Quem pensa que
uma ceia vegetariana é sem
graça e deixa a desejar, está
enganado. Principalmente
porque além de muita variedade, cor e sabor, os pratos
são condizentes com a data,
que celebra a vida e não a
morte

PIADA
À Beira da Morte

fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do
bem de todos, sem preconceitos
relativos à identidade de gênero
ou orientação sexual”. Outra
sugestão de PEC dispõe “sobre
licença-maternidade, licença após
adoção e discriminação de trabalhador em virtude de orientação
sexual ou identidade de gênero”.
A senadora Fátima Bezerra
(PT-RN) destacou o fato de a
proposta “ter nascido na sociedade civil, sobretudo com o apoio
da OAB, através da Comissão

- Pincele as rodelas de berinjela com essa mistura a coloqueas em uma frigideira grill, em
fogo baixo e tampada. Deixe
dourar dos dois lados, retire e
corte em palitos grossos.
- Coloque um palito de berinjela e um pedaço de tomate
seco na ponta de uma tira de
Rap 10 e enrole. Prenda com
um palito de madeira e coloque
em uma assadeira. Repita esse
procedimento até terminar os
ingredientes.
- Leve ao forno preaquecido
em temperatura média-alta até
dourar. Sirva em seguida.

O sujeito está no hospital à beira da
morte, cheio de tubos para mantê-lo
em vida o máximo possível. A família
chama o padre para dar-lhe os ritos
finais. Quando o padre senta à cabeceira do moribundo, o estado dele
parece deteriorar rapidamente, e ele
pede freneticamente com gestos algo
para escrever. O padre lhe dá um
bloquinho e uma caneta, e o doente
escreve algo no bloco, e em seguida
morre. O padre dá a extrema unção
e guarda o bloquinho sem ler. No
enterro, depois da cerimônia, o padre
mexe no bolso e encontra o bloquinho, e se lembra de que o morto tinha
escrito algo. Ele aproveita a presença
de todos e diz:

- Nosso saudoso amigo ainda escreveu algo neste bloco antes de morrer.
Suponho que todos gostariam de saber qual foi seu último pensamento.
E ele abre o bloco e lê em voz alta:
- Vo c ê e s t á p i s a n d o n o m e u
tubo de oxigênio!

Objeto no Livro Sagrado
Um garotinho folheia a bíblia da
família. De repente, um objeto cai de
dentro do Livro Sagrado. O menino
pega o objeto e dá uma olhada nele:
Trata-se de uma folha seca que estava pressionada entre as páginas.
- Mãe, olhe só o que eu achei!
- O que é, meu filho?
Maravilhado, o menino responde:
- Acho que é a cueca do Adão!

CRUZADAS

