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Atividade incentiva a leitura e premiou as 
crianças que mais leram durante o ano

Chamadas

Uma iniciativa das escolas 
municipais de São Lourenço 
está mudando a rotina das 
crianças e incentivando cada 
vez mais a leitura. Estamos 
falando do Projeto Leitor de 
Ouro que surgiu em 2008 na 
escola Manoel Monteiro, com 
a auxiliar de biblioteca Márcia 
Meneses Porto. Na época a 
escola premiou o aluno que 
mais leu durante o ano com 
materiais escolares. 

A partir daí a ideia foi apri-
morada, e em 2012, o projeto 
Leitor de Ouro foi implantado 
em toda rede municipal de 
ensino. 

Na escola Municipal Ida 
Mascarenhas Lage, este ano 
foi realizada a 7ª edição do 
projeto.

Concurso da Emater elege os 
melhores cafés de Minas Gerais 

Produtor de Espera Feliz foi o vencedor do torneio. 
Sul de Minas também foi premiado

O projeto é organizado 
pelas auxiliares de biblioteca, 
Andréia Damasceno e Olívia 
da Conceição Teixeira, com o 
apoio total da diretora Lucé-
lia Prince e da vice Danielle 
Dias.

De acordo com as organi-
zadoras, na primeira edição 
foram premiados um total de 
dez alunos e, desde então, o 
projeto foi crescendo e hoje o 
sucesso é tanto que o número 
de leitores aumenta a cada 
ano, chegando a premiar 85 
alunos nesta edição.

Todos os alunos da escola 
do 1º ao 5º ano podem parti-
cipar, basta escolher um livro 
na biblioteca para levar para 
casa e ler. 

Projeto Leitor de Ouro nas 
escolas de São Lourenço

Impostômetro bate R$ 2,2 
trilhões pela primeira vez, diz 

associação comercial
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SICADE de São Lourenço 
lança campanha de incentivo 

ao comércio local
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Opinião: Andrea Cassone
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Vagas abertas no 
SINE São Lourenço

Cozinheiro de Restaurante

Cozinheiro Geral (Itamonte)

Cuidador de Pessoas Idosas e 
Dependentes (Rio de Janeiro)

Representante Comercial (São 
Lourenço e Região) - Para atuar no 

segmento de produtos de 
informática e afins

Vendedor Pracista (São Lourenço 
e Região)

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

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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O melhor café de Minas 
Gerais em 2018 é o do produ-
tor Josias Gomes de Espera 
Feliz, na Zona da Mata do es-
tado. Ele foi anunciado nesta 
segunda-feira (3) o campeão 
na categoria café natural do 
15º Concurso de Qualidade 
dos Cafés de Minas Gerais 
promovido pela Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater).

Na categoria Café Cereja 
Descascado/ Desmucilado 
ou Despolpado o campeão 
estadual foi o produtor Walla-
ce Ferreira Pedrosa, de São 
Francisco do Glória, também 
na Zona da Mata.

Os dois campeões estadu-
ais tocam a produção com a 
família e exercem a atividade 
a décadas, segundo a Emater-
MG.

O concurso é considerado 
o maior do país. Neste ano 

contou com 1.892 inscritos, 
das quatro regiões produto-
ras de Minas Gerais: Cerrado 
Mineiro, Chapada de Minas, 
Matas de Minas e Sul de 
Minas. Vinte produtores dis-
putaram a fase final, conforme 
a Emater.

Sul de Minas também foi 
premiado na categoria Natural 
(regionais), com cafés das 
cidades de Cristina, Bueno 
Brandão e São Gonçalo do 
Sapucaí. Os inscritos passam 
pela avaliação de especialis-
tas do Centro de Excelência 
do Café, em Machado, no Sul 
de Minas. São feitas análises 
físicas e sensoriais. De acordo 
com a Emater, mais de 200 
amostras obtiveram a classifi-
cação de cafés especiais.

O torneio também premiou 
os melhores cafeicultores das 
regiões produtoras.

Foto: Arquivo Pessoal

Alunos da rede municipal estão sendo estimulados para lerem cada vez mais

Concurso elege os melhores cafés de Minas Gerais

Foto: Marcos Santos/ USP Imagens
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EXTRATO DE AVISO

PROCESSO 155/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL 084/2018

Objeto: Aquisição de combustí-
veis, lubrificantes e afins para todos 
os veículos e máquinas da frota 

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Municipal. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 21/12/2018, com 
início às 08:00 horas. Informações 
licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou 
Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: 
Aline de A. Rizzi. Andrelândia - MG, 
06/12/2018.

Quase 80% dos gastos com 
pessoal beneficiam os 20% mais 

ricos do país
Ministério propõe que reajuste dos servidores 
civis previsto para 2019 seja adiado para 2020

Por Valdo Cruz

Em documento preparado 
para elencar medidas necessá-
rias na área econômica e os ris-
cos pela frente para o próximo 
presidente, a equipe do ministro 
Eduardo Guardia (Fazenda) 
destaca que 79% das despesas 
com a folha de pagamento da 
União vão para os 20% mais 
ricos do país. Isso se deve, diz 
o texto, ao fato de os salários 
no setor público serem muito 
superiores ao do privado.

A atual equipe econômica 
aponta que uma “maior con-
tenção dessa remuneração” 
teria dois efeitos positivos na 
economia: redistribuição de 
renda e redução de postos de 
trabalho no setor público, aju-
dando a diminuir o rombo das 
contas públicas. O Ministério da 
Fazenda propôs neste ano que 
o reajuste dos servidores civis 
previsto para 2019 seja adiado 
para 2020, o que pode gerar 
uma economia de R$ 6 bilhões 
no ano que vem.

Intitulado de “Reformas 
econômicas em 2016-2018 e 
perspectivas para o próximo 
mandato presidencial”, o do-
cumento da Fazenda reforça 
que a principal medida na área 
econômica é a reforma da Pre-
vidência. A equipe de Eduardo 
Guardia diz que “não há qual-
quer possibilidade de equilíbrio 
fiscal de longo prazo se não for 
estancado o rápido crescimento 
da despesa previdência”.

O estudo da Fazenda cita 
que 41% dos benefícios pagos 
pela Previdência acabam bene-
ficiando os 20% mais ricos da 
sociedade, enquanto apenas 
3% vão para os mais pobres. 
Por isso, reforça a equipe de 

Guardia, a reforma do sistema 
de aposentadoria é fundamental 
não só para eliminar o desequi-
líbrio das contas públicas como 
também reduzir a desigualdade 
no país.

Além de fazer um balanço 
das principais medidas adota-
das no governo Temer, que per-
mitiram uma queda da inflação 
para abaixo do centro da meta 
e corte das taxas de juros para 
o menor patamar da história 
recente do país, Guardia e sua 
equipe listam um conjunto de 27 
ações que o próximo governo 
deveria abraçar para tirar o país 
do seu ciclo de baixo cresci-
mento e retrações do Produto 
Interno Bruto (PIB).

A reforma da Previdência 
encabeça a lista. Seguida da 
capitalização da Eletrobras, 
reformas dos marcos legais 
do setor de energia, revisão 
do contrato de cessão onerosa 
da Petrobras, autonomia do 
Banco Central (BC), nova lei 
de governança dos fundos de 
pensão e lei de fortalecimento 
das agências reguladoras, entre 
outras medidas.

O documento aponta ainda o 
que é classificado de riscos de 
retrocesso, medidas que trami-
tam no Legislativo e possíveis 
decisões do Judiciário que, se 
vingarem, podem gerar rombos 
nas contas públicas. Entre elas, 
a possibilidade de o Congresso 
aprovar um repasse maior para 
estados e municípios por conta 
da Lei Kandir, que isenta de 
tributos as exportações brasi-
leiras. A conta do buraco nos 
cofres públicos, no primeiro ano, 
poderia chegar a R$ 39 bilhões. 
Ao todo, o texto relaciona nove 
riscos de retrocesso na área 
econômica.

Aprovado projeto que 
aumenta multa para quem 

desiste de imóvel na planta
Deputados Federais mantiveram o texto 

aprovado pelo Senado
Por Fernanda Vivas

A Câmara dos Deputados 
aprovou, nesta quarta-feira 
(5), a versão do Senado para 
o projeto de lei que aumenta 
a multa para quem desiste 
da compra de um imóvel na 
planta, o chamado “distrato 
imobiliário”. Agora, a proposta 
segue para a sanção do pre-
sidente Michel Temer.

O Senado tinha concluído 
a análise do projeto no mês 
passado. Na Câmara, para 
onde a proposta retornou, os 
deputados decidiram manter 
as modificações feitas pelos 
senadores – havia acordo 
neste sentido.

Deputados que defende-
ram o projeto destacaram que 
a proposta traz segurança jurí-
dica ao setor de construção de 
imóveis, que tem enfrentado 
crise e fechamento de postos 
de emprego.

O projeto
Atualmente, as construto-

ras ficam com 10% a 25% do 
valor pago por quem desistiu 
da compra do imóvel da plan-
ta.

O projeto permite uma 
multa maior. Se o comprador 
desistir do negócio ou parar de 
pagar as prestações do imó-
vel, a construtora ou empresa 
responsável pela obra, vai ficar 
com até 50% do dinheiro pago 
pelo comprador.

Essa mudança vale para os 

imóveis do chamado regime 
do patrimônio de afetação. 
Ou seja, aqueles imóveis que 
não estão registrados como 
patrimônio da construtora, que 
abre uma empresa com CNPJ 
e contabilidade próprios para 
administrar o empreendimen-
to. A maioria dos contratos no 
país, hoje, é nessa modali-
dade.

Quando os imóveis estive-
rem no nome da construtora, 
a multa terá um limite menor: 
de até 25%.

O projeto também legaliza 
a tolerância de seis meses de 
atraso para as construtoras 
entregarem os imóveis sem 
pagar multa para o compra-
dor.

Após esse prazo, segundo 
a proposta, o comprador tem 
o direito de pleitear a resolu-
ção do contrato com direito 
à restituição do valor pago, 
acrescido de multa pactuada 
no contrato.

Mudanças do Senado
As emendas dos senadores 

tiveram aval da Câmara. Os 
senadores tinham incluído no 
texto, por exemplo, a previsão 
de que os contratos de compra 
de imóveis apresentem um 
quadro-resumo com as princi-
pais informações da aquisição, 
como preço total a ser pago, 
taxas de corretagem e formas 
de pagamento. A intenção é 
garantir transparência nos 
documentos.

Impostômetro bate R$ 2,2 
trilhões pela primeira vez, diz 

associação comercial
Até o final do ano, a estimativa é que total de 

impostos pagos pelos brasileiros chegue a R$ 
2,388 trilhões

Os brasileiros já pagaram 
R$ 2,2 trilhões em impostos 
este ano. O valor foi atingido na 
manhã desta quinta-feira (6), 
segundo o “Impostômetro” da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP).

É a primeira vez que o 
“Impostômetro”, instalado em 
2005, atinge a marca. O valor 
corresponde ao total arrecada-
do por União, estados e muni-
cípios na forma de impostos, 
taxas e contribuições.

Até o final do ano, a estima-
tiva é que a arrecadação total 
chegue a R$ 2,388 trilhões - um 
aumento nominal de 8,98% em 
relação a 2017, quando o total 
arrecadado ficou em R$ 2,172 
trilhões. Descontada a inflação, 
a alta foi de 5,55%.

Segundo Alencar Burti, pre-
sidente da ACSP e da Federa-
ção das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo 
(Facesp), o crescimento do 
bolo tributário de um ano para 
outro reflete o reaquecimento 
da economia brasileira e a me-
lhora do consumo após a crise, 
mesmo que em ritmo lento.

“Apesar de ter mais dinheiro 
nos cofres públicos, os serviços 
para a população brasileira ― 
segurança, saúde, educação 
― não melhoram, o que trans-
parece que o Estado precisa se 
ajustar pelo lado dos gastos, 
gerenciando-os melhor”, afirma 
em nota.

O Impostômetro
O impostômetro foi criado 

em 2005 e informa o valor total 
de impostos, taxas, contribui-
ções e multas que a população 
brasileira paga para a União, os 
estados e os municípios.

O total de impostos pagos 
pelos brasileiros também pode 
ser acompanhado pela internet, 
na página do Impostômetro 
(www.impostometro.com.br). 
Na ferramenta, criada em par-
ceria com o Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário 
(IBPT), é possível acompanhar 
quanto o país, os estados e os 
municípios estão arrecadando 
com tributos e também saber 
o que dá para os governos 
fazerem com todo o dinheiro 
arrecadado.

Fonte: G1

Preço dos imóveis caminha 
para 2ª queda anual seguida, 

diz FipeZap
Em novembro, o valor médio teve a 

1ª alta de 2018
Por Karina Trevizan

Os preços dos imóveis ti-
veram a primeira alta mensal 
do ano em novembro, mas 
ainda caminham para fechar 
2018 em queda pela segunda 
vez consecutiva. Segundo 
pesquisa FipeZap divulgada 
nesta quinta-feira (5), o valor 
anunciado para venda de ca-
sas e apartamentos recuou 
0,32% entre janeiro e novem-
bro. Considerando a inflação 
esperada para o período, o 
recuo foi de 3,94%.

Já na passagem de ou-
tubro para novembro, houve 
leve avanço de 0,06%. No 
entanto, essa alta representa 
uma queda de 0,07% dos pre-
ços se for considerada a infla-
ção esperada para o mês.

A pesquisa monitora os va-
lores nos anúncios de venda 
de imóveis residenciais em 20 
locais diferentes. Em novem-
bro, o valor médio de venda 

dos imóveis residenciais nas 
20 cidades monitoradas foi de 
R$ 7.521.

Em 12 meses, os preços 
tiveram queda de 0,31% - o 
que representa um recuo de 
4,35% se for considerada 
a inflação esperada para o 
mesmo período. A pesquisa 
considera a inflação medida 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

Os locais mais caros e os 
mais baratos

A cidade do Rio de Janei-
ro se manteve como o local 
com preço mais elevado do 
país, com R$ 9.405 por metro 
quadrado. O segundo maior 
preço médio foi registrado em 
São Paulo, com R$ 8.841 por 
metro quadrado.

Já a cidade com o menor 
preço entre os locais pesqui-
sados foi Contagem (MG), 
com R$ 3.537 por metro qua-
drado, seguida por Goiânia, 
com R$ 4.194.
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SICADE de São Lourenço 
lança campanha de 

incentivo ao comércio local
Secretaria tem o objetivo de mostrar que consumir 

produtos de empresas locais promove 
desenvolvimento socioeconômico local

A prefeitura de São Lou-
renço, através da Secretaria 
de Indústria, Comércio, Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Econômico (Sicade), aprovei-
ta a proximidade das festas 
natalinas para lançar uma 
campanha de incentivo ao 
comércio local.

O principal objetivo da 
iniciativa é conscientizar o 
consumidor a respeito dos be-
nefícios gerados para o muni-

cípio como um todo ao investir 
seu dinheiro na cidade.

Consumir produtos e ser-
viços de empresas locais 
estimula a geração de novos 
empregos, melhora a infraes-
trutura e os serviços, aumenta 
a competitividade e a busca de 
novas soluções das empresas. 
Eleva a arrecadação municipal 
e promove o desenvolvimento 
socioeconômico local.

Para o Secretário do SI-

CADE, Marcelo Mendes, a 
ideia é fazer uma campanha 
continuada, ou seja, inde-
pendente das datas festivas 
e comemorativas, a Sicade 
quer implantar a valorização 
do comércio de São Lourenço. 
“Para que alcancemos maior 
sucesso dessa campanha, a 
Sicade está de portas abertas 
para receber e fazer parcerias 
para fortalecer essa e outras 
ações futuras”, ressaltou.

Projeto Leitor de Ouro 
nas escolas de São 

Lourenço
Atividade incentiva a leitura e premiou as crianças 

que mais leram durante o ano

Uma iniciativa das escolas 
municipais de São Lourenço 
está mudando a rotina das 
crianças e incentivando cada 
vez mais a leitura. Estamos 
falando do Projeto Leitor de 
Ouro que surgiu em 2008 na 
escola Manoel Monteiro, com 
a auxiliar de biblioteca Márcia 
Meneses Porto. Na época a 
escola premiou o aluno que 
mais leu durante o ano com 
materiais escolares. 

A partir daí a ideia foi apri-
morada, e em 2012, o projeto 
Leitor de Ouro foi implantado 
em toda rede municipal de 
ensino. 

Na escola Municipal Ida 
Mascarenhas Lage, este ano 
foi realizada a 7ª edição do 
projeto.

O projeto é organizado 
pelas auxiliares de biblioteca, 
Andréia Damasceno e Olívia 
da Conceição Teixeira, com o 
apoio total da diretora Lucé-
lia Prince e da vice Danielle 
Dias.

De acordo com as organiza-
doras, na primeira edição foram 
premiados um total de dez alu-
nos e, desde então, o projeto foi 
crescendo e hoje o sucesso é 
tanto que o número de leitores 
aumenta a cada ano.

“Este ano conseguimos 
premiar um total de 85 alunos. 
Todos os alunos da escola do 

1º ao 5º ano podem participar, 
basta escolher um livro na bi-
blioteca para levar para casa e 
ler. A cada livro lido e devolvido 
o aluno reconta a história para 
as auxiliares de biblioteca que 
marcarão em sua ficha de em-
préstimo uma estrela ou duas 
de acordo com o tamanho ou 
complexidade da história. Ao fi-
nal do ano letivo, os alunos com 
mais estrelas são premiados 
como leitores de ouro, cada 
um recebe um livro, um kit de 
material escolar, certificado e 
uma medalha”, conta a auxiliar 
Andréia.

Os alunos do ensino infantil, 
que são do 1º e 2º períodos não 
participam do projeto, mas para 
despertar o interesse deles 
pela leitura, a escola empresta 
o livro para os pais contarem 
para seus filhos e, no final do 
ano, todos que frequentaram 
a biblioteca e fizeram emprés-
timo regularmente recebem um 
livro de presente.

Além dos incentivos a leitu-
ra, as auxiliares realizam diver-
sos trabalhos para arrecadar 
dinheiro para o projeto, arte-
sanatos, rifas, brechós, entre 
outros. O dinheiro arrecadado 
além de financiar o projeto, 
também é usado para compra 
de novos livros para o acervo 
da escola.

“Este trabalho tem como in-

tuito maior despertar nas crian-
ças o prazer da leitura. Nosso 
projeto vem crescendo a cada 
ano e percebemos o interesse 
de nossos alunos. A procura de 
livros novos, de novas histórias 
é constante. A leitura deve ser 
fonte de prazer, e é isso que 
queremos com nosso projeto, 
que as crianças leiam por pra-
zer, que adquiram o hábito da 
leitura que futuramente terá um 
importante papel em suas vi-
das. O mundo precisa de cida-
dãos críticos, reflexivos e é na 
infância que se forma cidadãos 
leitores”, conclui Olívia.

Segundo a Diretora de De-
senvolvimento de Ensino, Da-
niela Bacha, foi emocionante 
participar do projeto e ver a 
cumplicidade dos alunos que 
torciam uns pelos outros. “Além 
da beleza da simplicidade do 
evento e de tudo o que essa 
ação representa, pois incenti-
var uma criança a ler e a trilhar 
o caminho do êxtase da leitura 
encerra tamanha beleza, meus 
sentidos apreenderam os ges-
tos espontâneos das crianças 
torcendo umas pelas outras. 
Cada aluno que era agraciado 
com a medalha era ovacionado 
pelos colegas que assistiam 
e clamavam, entusiasmada-
mente, para que todos fossem 
contemplados com os prêmios, 
que eram iguais para todos.”

Ao final do ano, os alunos recebem um livro, um kit de material escolar, certificado e uma medalha

Foto: Arquivo Pessoal

Concurso da Emater elege 
os melhores cafés de Minas 

Gerais em 2018
Produtor de Espera Feliz foi o vencedor do 
torneio. Sul de Minas também foi premiado

O melhor café de Minas 
Gerais em 2018 é o do produ-
tor Josias Gomes de Espera 
Feliz, na Zona da Mata do es-
tado. Ele foi anunciado nesta 
segunda-feira (3) o campeão 
na categoria café natural do 
15º Concurso de Qualidade 
dos Cafés de Minas Gerais 
promovido pela Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater).

Na categoria Café Cereja 
Descascado/ Desmucilado 
ou Despolpado o campeão 
estadual foi o produtor Walla-
ce Ferreira Pedrosa, de São 
Francisco do Glória, também 
na Zona da Mata.

Os dois campeões esta-
duais tocam a produção com 
a família e exercem a ativi-
dade a décadas, segundo a 
Emater-MG.

O concurso é considerado 

o maior do país. Neste ano 
contou com 1.892 inscritos, 
das quatro regiões produtoras 
de Minas Gerais: Cerrado 
Mineiro, Chapada de Minas, 
Matas de Minas e Sul de Mi-
nas. Vinte produtores dispu-
taram a fase final, conforme 
a Emater.

Os inscritos passam pela 
avaliação de especialistas 
do Centro de Excelência do 
Café, em Machado, no Sul de 
Minas. São feitas análises fí-
sicas e sensoriais. De acordo 
com a Emater, mais de 200 
amostras obtiveram a classifi-
cação de cafés especiais.

O torneio também premiou 
os melhores cafeicultores das 
regiões produtoras.

Duas categorias
A competição é dividida 

nas categorias café natural 
e Café Cereja Descascado, 

Despolpado ou Desmucilado. 
Na primeira, após ser colhido, 
o café passa por um processo 
de lavagem e é levado para 
secar. A segunda, analisa ca-
fés que são lavados e há uma 
separação dos frutos verdes 
e secos dos frutos maduros. 
Depois, o produto passa por 
um descascador e segue para 
secagem. Já o café despolpa-
do e desmucilado, conta com 
uma fase na qual o produto 
passa por um tanque de fer-
mentação.

Representando o Sul de 
Minas, os vencedores na ca-
tegoria Natural (regionais) 
foram:

1º Leandro Cristiano da Sil-
va Castro – Bueno Brandão

2º José Paulo Borges – São 
Gonçalo do Sapucaí

3º Célio Augusto da Silva 
- Cristina.
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Evite ser o chato que reclama de tudo
Por Andrea Cassone

É muito difícil quando 
a pessoa que reclama de 
tudo, perceber-se assim. 
A pessoa se acha a víti-
ma do mundo.

Quem não conhece 
alguém que vive a re-
clamar das coisas? Será 
que essa pessoa não é 
você?

Triste fim, devo dizer!
A ciência quântica 

prova que o futuro é fei-
to através de infinitas 
possibilidades e que sua 
postura no presente de-
fine o que te acontecerá 
no futuro.

Reclamar é um hábito. 
Que péssimo hábito, uma 
vez que ao repetirmos 
aquilo que nos incomoda, 
estamos cristalizando-o 
em nossas vidas.

Reclamar do empre-
go, por exemplo. Isso é 
uma coisa que sempre 
me incomodou. Como 
assim? A pessoa por 
acaso é obrigada a estar 
onde está? O trabalho é 
escravo? 

Nunca aceitei ouvir 
pessoas desdenhando 
seu local de trabalho. 
Essa falta de gratidão 

é muito séria pra mim. 
Antes de reclamar, ima-
gine quantas pessoas 
sonham em ocupar o seu 
lugar, quantas pessoas 
queriam ganhar o seu sa-
lário, seu ínfimo salário, 
sabe? Aquele que paga 
as suas contas e que 
você só reclama.

Nos tempos atuais é 
praticamente insanidade 
reclamar. O mais incrível 
é que a pessoa reclama, 
mas não procura outro 

emprego, ou até procu-
ra, mas não encontra ou 
não tem qualificações, 
aí piora a situação, pois 
deveria ser mais grata 
ainda.

O pior de tudo é que 
os reclamões de plantão, 
não aguentam guardar 
suas insatisfações e que-
rem tirar os colegas do 
sossego, inseminando 
discórdia, maledicência 
e confusões e nesse mo-
mento cabe um conselho: 

se não tem nada de bom 
pra falar, cale-se. O si-
lêncio é uma boa opção 
para pessoas que não 
descobriram sua força 
interna para mudar sua 
história e ficam conde-
nando os outros a aturar 
suas amarguras.

Procure fazer uma 
pesquisa. Ofereça o seu 
emprego para as pesso-
as e veja quantas iriam 
querer seu lugar.  

A empresa está atra-

sando o salário? Mude 
de empresa ou converse 
diretamente com a pes-
soa encarregada.

Seu chefe é chato e 
muito exigente? Mude 
de chefe ou tenha a in-
tegridade de conversar 
com ele.

O local de trabalho é 
inadequado? Mude de 
local ou promova ações 
de melhoria.

Ué, simples assim!
Não estou querendo 

dizer com isso, que não 
tenhamos que lutar por 
melhores condições de 
trabalho. Estou me re-
ferindo à reclamações 
indevidas, feitas para as 
pessoas indevidas.

Quer melhor salário? 
Converse com o seu 
chefe!

Quer melhores con-
dições? Converse com 
seu chefe!

Não concorda com 
alguns aspectos? Con-
verse com quem é ca-
pacitado a transformar, 
não com seu colega que 
nada poderá fazer a não 
ser amargar o problema 
com você.

Mas o pior disso tudo 
é que os reclamões não 
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se acham reclamões. São 
os primeiros a postar nas 
redes sociais sobre gra-
tidão, sobre consciência, 
sobre atitudes altruístas. 
Interessante isso!

Que triste conviver 
com pessoas que não 
são felizes e resolvidas e 
por não darem conta de 
si mesmas, ficam desti-
lando venenos por onde 
passam.

Você está insatisfeito 
com seu trabalho? Então 
que tal parar de dissipar 
energias e concentrá-las 
para mudar essa situa-
ção?

Uma observação im-
portante é que as pes-
soas não param pra pen-
sar que elas próprias 
configuram o local que 
trabalham. O marketing 
pessoal é a forma como 
você promove sua pró-
pria imagem. É o famoso 
“vender o peixe”. Trata-se 
de uma ferramenta fun-
damental para qualquer 
profissional, pois está 
relacionada diretamen-
te a sua reputação, ou 
seja, como você é visto 
e avaliado pelas outras 
pessoas. Nesse sentido, 
se você só reclama da 

empresa onde trabalha, 
só fala mal dos chefes, 
das condições e não 
trabalha para melhorar o 
entorno, sinto dizer você 
está se autosabotando. 

O Sol brilha para to-
dos. Atitudes conscientes 
e positivas são aspectos 
de pessoas vencedoras. 
Se não pode melhorar a 
situação, pelo menos não 
atrapalhe.

Espalhe amor, espa-
lhe alegria, espalhe es-
perança. Se não é capaz 
disso ou não enxerga 
razão para isso, procure 
ajuda. 

Não temos o direito 
de piorar nosso redor! 
Faça o movimento de 
construção, colaboração 
e empatia. As pessoas já 
carregam seus próprios 
conflitos, não despeje 
mais os seus!

Fica a dica!

* Andrea Cassone 
é  Ativista quântica, 

pedagoga, escritora e 
pesquisadora.
Acompanhe seu 

trabalho no facebook 
– Educação Sutil e 

no canal do YouTube 
Educação Sutil


