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Jovens de São Lourenço
promovem encontro
“Somos Todos Coloridos”

Evento acontecerá no domingo, dia 13, às 16 horas na Praça Brasil
O Brasil é o país que
mais se assassina LGBTs
no mundo.
Conforme dados levantados pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Trans e Intersexo (ILGA), o Brasil ocupa o
primeiro lugar em homicídios
de LGBTs nas Américas.
Além disso, é também o
país que mais mata travestis, mulheres transexuais e
homens trans do mundo,
segundo a organização não
governamental Transgender
Europe (TGEU).
Um relatório do Grupo
Gay da Bahia (GGB), entidade que levanta dados sobre
assassinatos da população
LGBT no Brasil há 38 anos,

registrou 445 homicídios
desse tipo em 2017. O número aumentou 30% em
relação ao ano anterior, que
teve 343 casos. A maioria
das vítimas tinha entre 18
e 25 anos (32,9). Outros
41,2% tinham idades entre
26 e 40 anos. 5,7% eram
menores de 18 anos.
Diante dos dados absurdos, um grupo de jovens
de São Lourenço, que vem
lutando contra todas as formas de opressão que a
comunidade LGBTQIAP+
sofre diariamente, está promovendo o encontro “Somos
Todos Coloridos”. O evento
acontecerá no domingo, dia
13, às 16 horas na Praça
Brasil.
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Auxiliar de Linha de Produção
Cozinheiro (a) de Restaurante
Empregada Doméstica
nos Serviços Gerais

Programador (a)
de Computador
Vendedor (a) Pracista

Para divulgar o encontro, foi criado um evento no Facebook, que já conta com 708 pessoas interessadas e 534 afirmando que comparecerão na Praça

Atividades desenvolvidas nas áreas de ensino, trabalho, saúde, assistência religiosa e familiar
serão objetos de estudo de comissão e replicadas em demais unidades prisionais do Estado

Foto: Divulgação
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Analista de Desenvolvimento
de Sistemas (Itanhandu)

Motorista Carreteiro
(Caxambu)

Presídio de Itajubá é reconhecido
como unidade escola no quesito
humanização do atendimento
Com cerca de 160 detentos trabalhando diariamente e outros 80 estudando, as boas práticas
do Presídio de Itajubá,
localizado no Sul de Minas, serão mapeadas por
uma comissão composta
por membros das mais
diversas áreas do sistema
prisional mineiro. O objetivo é replicar para outras
unidades prisionais de
Minas Gerais os conhecimentos e processos das
áreas de ensino, trabalho,
saúde, assistência religiosa e familiar.
A formalização do reconhecimento do Presídio de
Itajubá como unidade escola
foi publicada no Diário Oficial
Minas Gerais, por meio de
resolução.

Vagas abertas no
SINE São Lourenço

Para maiores detalhes, os
candidatos deverão
comparecer ao SINE
São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429
Loja - Centro Horário de
Atendimento 08:00/17:00 horas

Chamadas
Governo de Minas quer
privatizar estatais como a
Cemig
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Agita Verão 2019 em São
Lourenço
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Opinião: Andrea Cassone
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA

Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira

35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Governo de Minas
IBGE vê safra de café Prefeitura Municipal
quer privatizar estatais 10,8% menor em 2019
de Andrelândia
como a Cemig
Previsão é que neste ano sejam
Romeu Zema ainda disse que tem
enxugar ‘pessoal’ e aposentadoria
O governador de Minas,
Romeu Zema, que já chega
a sua segunda semana de
mandato, deu uma entrevista à Record Minas, exibida
nesta quarta-feira (9), e
falou sobre a renegociação
da dívida do Estado com
o governo federal, sobre
as privatizações, os cortes
que pretende fazer e a falta
de previsão em relação à
regularização da folha de
pagamento dos servidores.
Ele propôs um pacto
entre os poderes e falou
sobre os ajustes que já
começou a fazer, como no
caso das exonerações, e
sobre os que ainda pretende executar. “Para poder
reduzir os custos da máquina, nós precisamos é de
uma redução drástica que
nunca houve no Estado,
principalmente em relação
ao pessoal e à aposentadoria”, disse.
Isso será feito por meio
de propostas enviadas à
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, sendo que
muitas delas “serão imposições ao Tesouro Nacional para mandar recursos
essenciais para que o Estado tenha vitalidade nos
próximos meses”. Ainda de
acordo com o governador,
para isso, ele espera “muita
sensibilidade” dos deputados estaduais para aprovar
as suas proposições.
Sobre as privatizações,
Zema disse que elas são a
condição para que haja esta
abertura do governo federal
para Minas. “O Tesouro
Nacional, dentro da renegociação da dívida do Estado,
exige que as empresas sejam privatizadas”.
Diante disso, como ele
já havia sinalizado ainda
durante sua campanha,
empresas estatais, como a
Cemig, devem ser privatizadas em seu governo.
“Eu quero ser o governador de Minas que mais
vai perder poder durante o
seu mandato. Quero entregar um governo muito mais
enxuto, e estas empresas
(estatais) esqueceram que
nasceram para atender os
clientes e estão sendo usadas por apadrinhados, para
finalidades políticas”.
Durante a entrevista ele
também citou que “cortar,
na prática, singnifica que
vamos reduzir a estrutura
até o limite, principalmente no Executivo”, e como
exemplo lembrou que em
vez de morar no Palácio
do Governo, onde eram
empregadas 37 pessoas,
ele irá morar em sua casa,
reduzindo o número de funcionários para zero.
Situação dos servidores
A situação dos servidores
estaduais segue indefinida e
não há nem mesmo previsão
de quando as remunerações
devem ser normalizadas,
inclusive, o pagamento do
13° salário.
“A situação que enfren-

tamos é o problema do
cobertor curto e isso vai
perdurar até que a situação finaceira do Estado
esteja sanada. E (o pagamento do 13° aos servidores) só vai ser feito dentro
de alguns meses após a
conclusão de um acordo
com o Tesouro Nacional.
Eu não posso prometer
nada diferente nos próximos meses”, disse.
Com o déficit do Estado
estimado em R$ 30 bilhões
pela atual gestão, este seria
o valor que, segundo Zema,
seria necessário para regularizar a situação financeira
de Minas em 2019. “Pagar o
que ficou atrasado e tapar o
rombo deste ano”, concluiu.
Preço da gasolina
não deve baixar
Com uma das gasolinas
mais caras do país, Minas
também está no topo do
ranking das maiores tributações, perdendo apenas
para o Rio. O que encarece
o valor do combustível é
justamente o acúmulo de impostos que ele sofre quando
sai da refinaria. E no Estado,
o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) consome R$ 1,579
do valor do litro da gasolina,
segundo dados da Federação Nacional do Comércio
de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis),
cerca de 20%.
Embora já tenha falado
sobre a redução de impostos
em Minas, o ICMS, segundo
Zema, não deve baixar tão
cedo. “Realmente queremos
reduzir impostos, mas isso é
inviável neste momento que
o Estado está quebrado. Mas
assim que as contas forem
sanadas, nossa proposta é
que elas vão reduzir”, conta.
Fonte: Hoje em Dia

produzidas 53,4 mi sacas

Brasil deverá produzir
53,4 milhões de sacas de
café em 2019, uma queda
de 10,8 por cento ante o
recorde de 2018, projetou
nesta quinta-feira o IBGE, à
medida que o ciclo de produção tende a ser de baixa
para o arábica, a variedade
mais cultivada no país.
Ainda assim, o volume
seria histórico para temporadas de bienalidade negativa,
já que o arábica alterna ano
de alta com ano de baixa
produção.
De acordo com a Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção de café
arábica neste ano deve ser
de 38,2 milhões de sacas,
queda de 14,9 por cento na
comparação com 2018. A
área a ser colhida tende a
crescer 0,3 por cento, para
1,5 milhão de hectares.
Minas Gerais, maior pro-

dutor de café arábica do país,
com 70,1 por cento do total
nacional, estima colher 27,3
milhões de sacas, declínio de
13,4 por cento, disse o IBGE.
Outros produtores importantes, como São Paulo
e Espírito Santo, também
estão apresentando estimativas de produção inferiores
às de 2018, acrescentou.
Com relação ao robusta, cultivado principalmente no Espírito Santo, o
instituto vê uma safra de
15,2 milhões de sacas,
aumento de 1,5 por cento
na comparação anual.
A estimativa de produção especificamente para o
Espírito Santo, de 10,1 milhões de sacas, representa
aumento de 2,6 por cento,
enquanto a de Rondônia,
com esperados 2,4 milhões
de sacas, de 3,3 por cento.
Fonte: Reuters

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA
Processo n° 007/2019, Pregão
Pres. nº 003/2019.
Registro de Preços para futuras e
eventuais contratações de empresas
para aquisição de materiais de construção e afins. Entrega de Envelopes
e Sessão Pública dia 24/01/2019, com
início às 08:00 horas. Informações licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou Tel.:
(035) 3325-1432. Pregoeira: Aline de
A. Rizzi-MG, 10/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA-MG
Processo n° 008/2019, Pregão
Presencial n° 004/2019.
Registro de Preço para futuras e
eventuais contratações de microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas para fornecimento
de gêneros alimentícios para serem
utilizados em reuniões e eventos,
bem como para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
município de Andrelândia. Entrega
de Envelopes e Sessão Pública dia
25/01/2019, Horário: 08:00 h para
credenciamento e entrega dos envelopes. Informações: (35)3325-1432
ou por E-mail: licitacao@andrelandia.

mg.gov.br. Pregoeira: Aline de A. Rizzi.
Andrelândia-MG, 10/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Processo n° 001/2019 - Credenciamento n° 001/2019
COMUNICAMOS que está suspenso o Credenciamento de laboratório
(pessoa Jurídicas) para exames laboratoriais nos PSFs, objetivando a
retificação do projeto básico. A nova
data para o credenciamento será informada através dos mesmos meios
de divulgação utilizados anteriormente. Informações: (35) 3325-1432.
Andrelândia-MG, 10/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Processo n° 002/2019 - Credenciamento n° 002/2019
COMUNICAMOS que está suspenso o Credenciamento de laboratório
(pessoa Jurídicas) para exames laboratoriais no Hospital municipal. objetivando a retificação do projeto básico.
A nova data para o credenciamento
será informada através dos mesmos
meios de divulgação utilizados anteriormente. Informações: (35) 3325-1432.
Andrelândia-MG, 10/01/2019.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO
SERVIÇO REGISTRAL PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA
COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA
FORMA DA LEI, ETC.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA
Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao parágrafo
3º. do Artigo 213 da Lei 10.931/2004, que MARLENE FERREIRA JUNQUEIRA, brasileira, viúva, do lar, portadora do CPF nº. 809.250.226-91,
residente nesta cidade, de acordo com a lei referida acima, apresentou
nesta Serventia toda documentação para RETIFICAÇÃO DE ÁREA do
imóvel situado na Zona rural “Fazenda Limeira”, nesta cidade. O Imóvel
objeto da retificação encontra-se devidamente registrado na matrícula
nº. 18.525 do Livro 02, de Registro Geral desta Serventia. O requerente,
acima mencionado, declara que não houve qualquer investida em áreas de terrenos vizinhos. Assim, notifico o confrontante: LUIZ CARLOS
CHAVES MINEIRO, para contestar o pedido de Retificação, sendo que
o silêncio do mesmo gerará a presunção de anuência com o pedido.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço-MG, aos
09 de janeiro de 2019. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto,
Serviço Registral de Imóveis.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
O OFICIAL SUBSTITUTO
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Jovens de São Lourenço
promovem encontro
“Somos Todos Coloridos”
Evento acontecerá no domingo, dia 13,
às 16 horas na Praça Brasil
O Brasil é o país que mais
se assassina LGBTs no mundo.
Conforme dados levantados pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Trans e Intersexo
(ILGA), o Brasil ocupa o primeiro lugar em homicídios de
LGBTs nas Américas. Além
disso, é também o país que
mais mata travestis, mulheres
transexuais e homens trans do
mundo, segundo a organização não governamental Transgender Europe (TGEU).
Um relatório do Grupo Gay
da Bahia (GGB), entidade que
levanta dados sobre assassinatos da população LGBT no
Brasil há 38 anos, registrou
445 homicídios desse tipo
em 2017. O número aumentou 30% em relação ao ano
anterior, que teve 343 casos.
A maioria das vítimas tinha
entre 18 e 25 anos (32,9).
Outros 41,2% tinham idades
entre 26 e 40 anos. 5,7%
eram menores de 18 anos.
O levantamento realizado
pelo GGB se baseia principalmente em informações
veiculadas pelos meios de
comunicação.
Esse número equivale a
uma morte a cada 19 horas.
Minas Gerais está na segunda posição nacional.
Em 2017, das 445 lésbicas, gays, bissexuais e
transexuais (LGBTs) vítimas
da homofobia no Brasil, 43
morreram em Minas Gerais.
Já o Disque 100 - serviço
de atendimento telefônico
gratuito para denúncias de

violações em direitos humanos - recebeu registros
de 183 homicídios e cerca
de 3 mil violações no ano
passado.
Para mudar essa realidade, movimentos sociais
reivindicam há anos políticas
públicas contra a violência
a essa população. Em maio
de 2018 foi criado um Pacto
Nacional contra Violência
LGBTfóbica, assinado pelo
governo federal e por estados da federação.
Diante dos dados absurdos, um grupo de jovens
de São Lourenço, que vem
lutando contra todas as formas de opressão que a comunidade LGBTQIAP+ sofre
diariamente, está promovendo o encontro “Somos Todos
Coloridos”. O evento acontecerá no domingo, dia 13, às
16 horas na Praça Brasil.
Para divulgar o encontro
foi criado um evento no Facebook que já conta com 708
pessoas interessadas e 534
afirmando que comparecerão
no dia na Praça.
No comunicado diz que os
jovens já vêm lutando contra qualquer tipo de opressão, mas de uma maneira
mais isolada e dispersa. “As
circunstâncias, apesar de
terríveis, fizeram com que
fôssemos nos aproximando
cada vez mais. Dessa união
surgiu a certeza de que precisávamos fazer algo concreto
para que nossa voz não fosse
abafada por um sistema que
cada vez mais dá sinais de
que quer nos calar. Sabemos

que não estamos sozinhos.
Muitos cidadãos de nossa
cidade, independentemente
de sua orientação sexual,
movidos pela empatia e solidários à nossa causa também
comungam de nossos ideais.
Em união com todas essas
pessoas, gostaríamos de realizar uma manifestação em
nossa cidade com o objetivo
de conscientizar toda a população sobre a importância
de valores que infelizmente
estão sendo esquecidos, tais
como tolerância, respeito e
empatia”.
O comunicado ainda diz
“Acreditamos na bondade do
ser humano!
Temos a certeza de que
muitos em nossa cidade querem nos dar as mãos. Só
estamos criando a primeira
de muitas oportunidades
para isso. Precisamos nos
unir! Precisamos daqueles
que não se conformam com
atos tão desumanos juntos
de nós. O evento é apartidário e sua principal bandeira
é a defesa da comunidade
LGBTQIAP+, porém todos os
que defendem as minorias e
lutam contra qualquer forma
de preconceito serão muito
bem-vindos! Talvez tenhamos demorado um pouco pra
dizer, mas nunca será tarde
para espalhar por nossa linda cidade que somos todos
coloridos sim... e todas as
cores têm o direito de ser e
de existir! Que aqueles que
ainda não se deram as mãos
façam deste dia um momento
de união”.

Agita Verão 2019
em São Lourenço
Evento promovido pela Secretaria de Esporte
reunirá atletas de várias modalidades

O verão em São Lourenço
promete muitas emoções e está
com uma programação especial
para o mês de Janeiro.
Um dos eventos será o
“Agita Verão 2019”. Promovido pela Secretaria de
Esporte e Lazer irá reunir
atletas, moradores e turistas
para um grande encontro no
Estacionamento do Parque
das Águas.
Entre os dias 20 de janeiro a 03 de fevereiro haverá
uma quadra de areia montada no local para os times
de Futebol, Vôlei, Futevôlei, Handbeach e Peteca
disputarem o campeonato.
Além das disputas, haverá também apresentações
musicais nos finais de semana, praça de alimentação e ducha para atletas e
crianças.
Para a Secretária de Esporte e Lazer, Cláudia Pinto,
a proposta deste evento é
reunir de uma maneira saudável e alegre os jovens,
crianças e adultos de São
Lourenço e região, promovendo um grande encontro
neste mês de férias.
As inscrições dos times
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São Lourenço e região

Presídio de Itajubá
é reconhecido como
unidade escola no
quesito humanização
do atendimento

Atividades desenvolvidas nas áreas de ensino, trabalho, saúde,
assistência religiosa e familiar serão objetos de estudo de
comissão e replicadas em demais unidades prisionais do Estado
Foto: Omar FreireImprensa MG

As boas práticas desenvolvidas no Presídio serão mapeadas e levadas para outras cidades

Com cerca de 160 detentos trabalhando diariamente
e outros 80 estudando, as
boas práticas do Presídio de
Itajubá, localizado no Sul de
Minas, serão mapeadas por
uma comissão composta por
membros das mais diversas
áreas do sistema prisional
mineiro. O objetivo é replicar para outras unidades
prisionais de Minas Gerais
os conhecimentos e processos das áreas de ensino,
trabalho, saúde, assistência
religiosa e familiar.
A formalização do reconhecimento do Presídio de
Itajubá como unidade escola
foi publicada no Diário Oficial
Minas Gerais, por meio de
resolução.
A unidade prisional de
Itajubá destaca-se, não somente no Sul de Minas, mas
em todo o estado, como
um presídio que vai além
do atendimento aos eixos
determinados pela Lei de
Execução Penal (LEP), mantendo bom relacionamento
com instituições públicas e
privadas, além da sociedade
civil da região – possibilitando, assim, o apoio a projetos
sociais e filantrópicos que
são realizados pela unidade

prisional e reconhecidos
pela comunidade.
A doação semanal de
hortaliças cultivadas dentro da unidade para instituições carentes e a reforma de cadeiras de rodas
para um lar que acolhe
idosos são apenas alguns
dos exemplos de projetos
que são realizados pela
unidade prisional em parceria com a sociedade
civil. O mapeamento da
unidade abrangerá atividades das áreas de atendimento e outras áreas
com potencial para ajudar
na melhoria da gestão das
unidades prisionais.
A comissão terá 60
dias para entrega de um
relatório e mais 30 dias
para verificar quais os
processos são passíveis
de serem replicados nas
demais unidades prisionais do estado de Minas
Gerais.
Números
O Presídio de Itajubá
conta com 160 detentos
em atividades de trabalho
externo e interno. São
cerca de 60 presos trabalhando na empresa Mon-

tec, que tem o galpão de
trabalho instalado dentro
da unidade, numa área de
600m². Por lá são produzidas, aproximadamente,
120 mil peças por mês, de
segunda a sexta-feira, como
extensões elétricas, cabos
de rede, filtros de linha, entre
outros itens.
Além da Montec, são
16 presos trabalhando
nas prefeituras de Itajubá
e Piranguinho; outros 16
na confecção de uniformes do sistema prisional
para atender às demandas de todo o estado;
quatro internos na serralheria realizando reparos
na unidade e no projeto
de confecção de cadeiras
de rodas; dois detentos na
lavanderia; quatro na padaria instalada dentro da
unidade; seis na horta da
unidade, que tem sua colheita destinada à doação
para instituições carentes
do município; outros 16
na cozinha industrial que
atende às demandas no
presídio; dez presos no
serviço de faxina interna;
e outros seis na oficina de
reciclagem.
Fonte: Segov

Governador anuncia datas
de pagamento do salário dos
servidores estaduais
Todo o funcionalismo receberá, no dia 14/1, até R$ 2 mil

que queiram participar devem
ser feitas até o dia 14 de janeiro na Secretaria de Esporte,
que fica na Ilha Antônio Dutra.

Para mais informações, os
interessados devem entrar
em contato pelo (35) 33314945.

O governador Romeu
Zema, ao lado do secretário de Fazenda, Gustavo
Barbosa, anunciou, nesta
terça-feira (8/1), as datas
dos pagamentos dos salários dos servidores estaduais referentes ao mês
trabalhado de dezembro. A
notícia foi dada em primeira
mão nas redes sociais do
governador.
No dia 14 deste mês
serão pagos até R$ 2 mil
para todo o funcionalismo,

incluindo aposentados
e pensionistas. Ou seja,
para quem recebe abaixo deste valor, o salário
estará quitado integralmente.
No dia 21 de janeiro, será acertada mais
uma parcela com limite
de até R$ 1 mil para
as carreiras da Saúde
e Segurança Pública,
no caso de quem tenha
salários superiores a
R$ 2 mil. No dia 28 de

janeiro, o governo de Minas quitará o restante dos
ordenados dos servidores
do Estado.
“Estamos ainda tomando pé da situação financeira do Governo de Minas
Gerais. Mas temos trabalhado duro para retomar
a regularização dos pagamentos dos servidores
estaduais o mais breve
possível”, disse o governador.
Fonte: Segov
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Entretenimento

Crianças Felizes e Equilibradas!
Resgatar o Humano é o fator primordial!
Por Andrea Cassone*

Assistindo a um vídeo
que mostrava crianças da
década de 70 brincando na
rua, revivi muitas lembranças. Como era bom brincar
na rua! Essa experiência
infelizmente se perdeu com
a modernidade que trouxe
os perigos, recolhendo as
crianças para dentro de
casa, para a televisão, para
os jogos eletrônicos.
As brincadeiras de rua
contribuíam para a formação
de seres mais equilibrados e
felizes. Quando uma criança
brinca bem, naturalmente
trabalhará bem no futuro,
pois as brincadeiras são os
pilares para o desempenho
das funções de responsabilidade.
Lembrei que o escondeesconde era uma maneira de
meditação. Tínhamos que ficar escondidos, parados até
que fossemos encontrados.
Nesse momento muitas coisas vinham na imaginação,
um grande exercício para a
criatividade.
Nas brincadeiras, as
relações humanas eram
estabelecidas, os limites
eram claros, a educação
acontecia da convivência.
Resgatar as brincadeiras é

algo imprescindível.
As escolas precisam
ter essa consciência e proporcionar para os alunos
vivências que recriem as
habilidades exigidas nas
brincadeiras.
A vida era bem mais simples e mais feliz, disso não
tenho a menor dúvida.
As mães ficavam em
casa, fato que nos trazia
muita segurança, pois a
gente sabia que independente do que acontecesse
ela estava lá e se ela já
trabalhava fora, tia a avó,
a tia, enfim, a segurança
familiar.
O tempo era outro! Após
o jantar, dava tempo de conversar ou jogar.

Os mais velhos, aqueles
que como eu já passaram
dos 50 anos, irão se lembrar
que era comum acabar a
luz, ficávamos horas sem
luz, o que proporcionava
momentos de diversão com
as velas, as sombras, as
histórias de terror.
Sim, certamente a vida
era bem mais poética. Havia
relações humanas livres da
tecnologia.
Resgatar o humano em
nós é resgatar a alegria de
viver!!!
Na escola podemos
perceber perfeitamente as
crianças cujas famílias ainda
preservam o amor acima
das loucuras da modernidade e que participam e se
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interessam pela vida sadia
de seus filhos e aquelas
que estão sucumbindo aos
celulares e às redes sociais,
que retratam o egoismo que
impera. Sim, as redes nos
aprisionam de tal maneira,
que a gente se rende ao
controle, aos relacionamentos impessoais e mentirosos, pois nas redes tudo
é possível, tudo pode ser
verdadeiro ou falso.
Sabe que de certa forma todas essas questões
sociais e políticas me trazem uma certa esperança?
Verdade!!! A esperança de
que estamos tão no fundo
do poço que logo, logo teremos que emergir, trazendo
à tona o amor universal. Eu

acredito muito nisso!
Procure amar mais seus
filhos, limite o tempo no
celular!
Procure escolas mais
humanas, mais sadias que
entendam as novas necessidades dos alunos.
Procure curar-se para
poder ser exemplo para
seus filhos. Essa questão é
muito séria!
Quem foi um bom exemplo para você? Lembre-se
de como essa pessoa agia
para ser um bom exemplo!
Resgate a vontade de ser
alguém realmente especial
na vida de outra pessoa, no
caso desse texto, seu filho!
Lembrem-se, o Dia da
criança pode ser um dia
para oferecer o melhor de
nós, a nossa companhia.
Dar presentes só alegra por
15 minutos, a atenção é perene, dura a vida inteira!
Brinque com seus filhos
hoje e marque indelevelmente a vida deles.
* Andrea Cassone é
Ativista quântica, pedagoga, escritora e pesquisadora.
Acompanhe seu trabalho no facebook – Educação Sutil e no canal do
YouTube Educação Sutil
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