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Banco do Brasil decide fechar 402 agências e anuncia PDV. Leia na pág. 03.
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COMIDAS & BEBIDAS
Uma ceia de Natal 
bem econômica.
Leia na pág. 10.

EDUCAÇÃO
Governo anuncia 
mudanças no Enem.
Leia na pág. 04.

VIDA SAUDÁVEL
O abacate pode 
melhorar sua saúde.
Leia na pág. 13.

Previdência: trabalhador terá 
que contribuir 49 anos para 
receber 100% da aposentadoria
A proposta do governo estabelece o mínimo de 65 anos de idade e 25 
anos de contribuição para poder se aposentar. Leia mais na pág. 07.
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Aeroporto – 3358.2000
Alcoólicos Anônimos (AA) – 3326.0618
Bombeiros – 193
Brigada Militar – 190
CEEE – 0800.721.2333
Centro de Valorização da Vida (CVV) – 141
Correios – 0800.5700100
Delegacia da Criança – 0800.5416400
Delegacia da Mulher – 180
Disque-Denúncia – 181
Disque-Detran – 0800.510.3311
Disque-Pichação – 153
EPTC – 118
HPS – 3289.7999
Narcóticos Anônimos – 3333.3550
Polícia Civil – 197
Polícia Rodoviária – 191
Prefeitura – 156
Procon – 151 / 3286.8200
Rodoviária – 3210.0101
SAMU Emergência – 192
Tudo Fácil ZS – 3311.7113 / 3311.7124

RecoRte e guaRde!

Não conheço ninguém que conseguiu 
realizar seu sonho sem sacrificar feriados e 
domingos.

Da mesma forma, se você quiser cons-
truir uma relação amiga com seus filhos, 
terá que se dedicar a isso, superar o can-
saço, arrumar tempo para ficar com eles, 
deixar de lado o orgulho e o comodismo.

Se quiser um casamento gratificante, 
terá que investir tempo, energia e senti-
mentos para esse objetivo.

O sucesso é construído à noite! Durante 
o dia você faz o que todos fazem.

Mas para obter um resultado diferente 

do da maioria, você tem que ser especial.
Se fizer igual a todo mundo, obterá os 

mesmos resultados.
Não se compare à maioria, pois, infeliz-

mente, ela não é modelo de sucesso.
Se você quiser atingir uma meta espe-

cial, também terá que estudar no horário 
em que os outros estão tomando chope 
com batatas fritas.

Terá que planejar enquanto os outros 
permanecem à frente da televisão.

Terá que trabalhar enquanto os outros 
tomam sol à beira da piscina ou da praia.

Terá que estudar enquanto os outros 
pescam...

A realização de um sonho depende de 
dedicação dirigida. Há muita gente que 

espera que o sonho se realize por mágica, 
mas toda mágica é ilusão, e a ilusão não 
tira ninguém de onde está; em verdade, 
a ilusão é combustível dos perdedores e 
preguiçosos, pois:

Quem quer fazer alguma coisa, encontra 
um MEIO. 

Quem não quer fazer nada, encontra 
uma DESCULPA.

Escolha!

*Roberto Shinyashiki é médico psiquiatra, 
palestrante e escritor, autor de diversas obras 
de sucesso, entre elas “Tudo ou Nada”, “He-
róis de Verdade”, “Amar Pode Dar Certo”, “O 
Sucesso É Ser Feliz” e “A Carícia Essencial” 
(www.shinyashiki.com.br).

Um meio ou uma desculpa?
ROBERTO SHINYASHIKI*

e d i t o R i a l

Após mais de 10 anos deste convívio 
mensal com nossos leitores e amigos, 

o Jornal Comunidade Zona Sul, na condi-
ção de mídia impressa, deixa de circular 
a partir de janeiro. Esta presente edição é 
a última impressão em papel jornal deste 
periódico que, ao longo de mais de uma 
década, ganhou a confiança e a simpatia 
da população da Capital gaúcha.

Foram 109 edições, com distribuição 
desde o Centro até o distante bairro de 
Belém Novo, abrangendo cerca de 20 bair-
ros, sem jamais interromper sua tiragem, 
a não ser por ocasião das férias coletivas 
de sua equipe, no mês de janeiro.

Estamos vivendo um outro contexto 
com relação às mídias, modificando prin-
cipalmente os jornais impressos. Os tempos 
são outros, e nestes 10 anos o avanço sig-
nificativo das mídias virtuais faz com que 
passemos a adotar uma diferente forma de 
comunicação com nossos leitores.

Já estamos na internet, e, a partir de 
agora, o Jornal Comunidade Zona Sul vai 
apostar forte no seu site, que já é um dos 
mais bonitos e atrativos da mídia eletrôni-
ca gaúcha. Vamos continuar junto aos nos-
sos leitores e amigos, pedindo licença para 
entrar em suas casas, no seu computador, 
notebook, tablet e celular. 

Deixamos aqui nosso mais sincero 
agradecimento a todos que acompa-
nharam o Jornal Comunidade Zona Sul 
nestes 10 anos e que são diretamente 
responsáveis pelo seu crescimento, bem 
como nosso agradecimento e reconheci-
mento aos nossos parceiros comerciais, 
muitos dos quais continuarão conosco, 
agora no site, uma modalidade mais 
moderna e atrativa de comunicação 
com o público-alvo.

Muito obrigado e contamos com todos 
vocês no nosso site!

www.jcomunidadezs.com.br

Uma trajetória vitoriosa!

aRtigo

“Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens.” (Pitágoras, 570-495 a.C., filósofo e matemático grego)

“O apego é cheio de parcialidade; o amor e a compaixão são imparciais.” (Dalai Lama, 1935..., monge tibetano)

“Não são as ervas más que sufocam a boa semente, e sim a negligência do lavrador.” (Confúcio, 551-479 a.C., pensador e filósofo chinês)

Reflexão

Gustavo
Realce



Comunidade Zona Sul 3

economia

O Conselho de Administração do 
Banco do Brasil aprovou um con-

junto de medidas de reorganização ins-
titucional, a ser implementado ao longo 
do próximo ano, que prevê o fecha-
mento de agências e um plano extraor-
dinário de aposentadoria incentivada.

Após a reorganização da rede de 
atendimento, 379 agências serão trans-
formadas em postos de atendimento e 
402 serão desativadas, e as mudanças 
não vão comprometer a presença da 
instituição nos municípios em que atua.

“A economia anual com despesas 
administrativas, exceto pessoal, é es-
timada em R$ 750 milhões, sendo R$ 
450 milhões decorrentes da nova estru-
tura organizacional e R$ 300 milhões 
da redução de gastos com transporte 
de valores, segurança, locação e condo-
mínios, manutenção de imóveis, entre 
outros”, disse o banco.

APOSENTADORIA INCENTIVADA
Também foi aprovado um plano 

de aposentadoria incentivada, com 
período de adesão voluntária até 9 
de dezembro. Esse plano tem como 
público-alvo 18 mil funcionários 
que já reúnem as condições para se 
aposentar. O BB disse que vai divul-
gar o impacto financeiro do plano 
de aposentadoria incentivada após 
o período de adesão.

Para incentivar a adesão, o banco 
vai oferecer valor correspondente a 

12 salários, além de indenização por 
tempo de serviço, que varia de 1 a 3 
salários, dependendo do tempo de 
empresa. O período de adesão ao 
plano vai até 9 de dezembro. Depois 
disso, o banco vai divulgar o impacto 
financeiro do plano.

O BB também vai oferecer re-
dução de jornada de 8 para 6 horas 
diárias a 6 mil assessores da direção 
geral e superintendências, com o ob-
jetivo de diminuir em 16,25 por cento 
o salário médio.

Simultaneamente ao processo de 

redução de agências, o banco preten-
de abrir 255 unidades de atendimen-
to digital em 2017. Com isso, o banco 
espera elevar dos atuais 1,3 milhão 
para 4 milhões o número de clientes 
atendidos por esse canal até o fim do 
ano que vem.

RENTABILIDADE
Como resultado da malsucedida 

campanha do governo federal de 
usar os bancos públicos para am-
pliar a oferta de crédito, na tentativa 
de reanimar a economia, o BB tem 
agora enfrentado perdas crescentes 
com calotes.

A rentabilidade do Banco do 
Brasil sobre o patrimônio, que 
mede como os bancos remuneram 
o capital do acionista, foi de 9,6% 
no terceiro trimestre, uma queda 
de 4,6 pontos percentuais sobre o 
mesmo período do ano passado. 
Dessa forma, o BB piorou pela 
segunda vez no ano a previsão de 
rentabilidade em 2016, passando 
de 9% a 12% para 8% a 10%.

Para comparação, o índice do 
Bradesco no terceiro trimestre foi 
de 17,6%, enquanto o do Itaú Uni-
banco chegou a 19,9%.

“Não estamos satisfeitos com a 
rentabilidade que temos hoje”, disse 
dias atrás o diretor financeiro e de 
relações com investidores do ban-
co, Maurício Coelho, ao comentar 
os resultados do terceiro trimestre. 
“Nossa meta é nos aproximarmos 
de índices de rentabilidade de nos-
sos rivais privados.”

As mudanças devem ocorrer 
ao longo do próximo ano e vão ter 
como resultado o fechamento de 
nove mil vagas. 

Banco do Brasil fecha 402 agências 
em reestruturação para economizar

Divulgação/CZS

Nenhuma agência será fechada onde o banco é a única instituição financeira.
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educação

indicadoR PRofissional

Dentistas

Contadores

Psicólogos

Advogados

Podólogos

Novo Enem não deve certificar conclusão do ensino médio

Tradutores

Nutricionistas

Desate seus nós

Desde o dia em que nascemos, 
somos apresentados com novas 
escolhas, que são determinantes 
em definir quem somos e onde 
estamos.

Como consequência de nossos 
valores, crenças e lugar no mun-
do, criamos relações com outras 
pessoas, empresas e até produtos. 
Com o tempo, como muita coisa 
na vida, essas relações passam a 
nos influenciar e algumas até nos 
inspiram a grandeza.

Porém, invariavelmente, ou-
tras podem ser altamente noci-
vas a sua felicidade. Sem notar, 
mudam nossa forma de pensar, 
e quando nos damos conta nos 
encontramos em situações ou 
relações indesejadas.

Não sei se isso já aconteceu 
com você, mas já estive nessa 
situação algumas vezes.

Como tudo isso acontece de 
forma inconsciente, é difícil 
definir formas que nos deem 
imunidade.

Por isso, sugiro algo mais 
simples: desate seus nós.

De tempo em tempo, revise 

O novo modelo do Exame 
Nacional do Ensino Médio 

(Enem) não deve mais servir 
para certificar a conclusão do en-
sino médio. Atualmente, o exame 
pode ser usado para que os estu-
dantes obtenham o certificado.

Para isso, é preciso alcançar 
pelo menos 450 pontos em cada 
uma das áreas de conhecimento 
das provas e nota acima de 500 
pontos na redação. Cerca de 
11% dos inscritos conseguem 
esse resultado.

No ano passado, segundo a 
presidente do Inep, Maria Inês 

Divulgação/CZS
Fini, dos 990 mil candidatos que 
fizeram o Enem com essa finali-
dade, 74 mil obtiveram a certifica-
ção. “O exame não foi preparado 
para fazer esse tipo de avaliação”, 
afirmou ela.

A intenção é que as certifica-
ções sejam concentradas no Exa-
me Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adul-
tos (Encceja), já aplicado atual-
mente no Brasil e no Exterior.

TREINEIROS
As mudanças previstas para o 

novo Enem também dizem res-
peito aos treineiros, estudantes do 
Ensino Médio que fazem as pro-
vas só para praticar. Essa parcela 
dos candidatos deve ser excluída 
do processo.

Eles terão, em troca, um simu-
lado nacional aplicado antes do 
Enem, que ocorre no final do ano.

Maria Inês enfatiza que os 
direitos adquiridos pelos estu-
dantes de usar a nota para par-
ticipar de seleção para o ensino 
superior público pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) e para 
concorrer a bolsas de estudo pelo 
Programa Universidade para To-
dos (ProUni) serão mantidos no 
novo modelo.

“Todas essas demandas e ru-
mos que a reforma do ensino 
médio mostram para nós têm 
sido a preocupação do Inep na 

modernização do Enem, que em 
momento algum fará agressão ao 
currículo e não agredirá direitos”, 
garantiu a presidente do Inep.

REFORMA DO ENSINO MÉDIO
As mudanças no Enem foram 

adiantadas por Maria Inês Fini 
na reunião do Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Con-
sed). Algumas das mudanças po-
dem começar a valer em 2017.

O anúncio oficial do novo 
Enem foi feito após a segunda 
aplicação do exame, em 3 e 4 de 
dezembro. Segundo Maria Inês, 
o Inep estuda formas de adequar 
o Enem à reforma do ensino mé-
dio, que consta na Medida Pro-
visória 746/2016. As alterações 
ainda estão em discussão.

Pela MP 746/2016, parte da 
carga horária do ensino médio 
é voltada a um aprendizado co-
mum, definido pela Base Nacio-
nal Comum Curricular, que ain-
da está em discussão.

Na outra parte, o estudante 
poderá escolher entre cinco iti-
nerários formativos: linguagens; 
matemática; ciências da nature-
za; ciências humanas; e forma-
ção técnica e profissional. A in-
tenção é adequar o Enem a esse 
modelo.

Fonte: Portal Brasil, com infor-
mações da Agência Brasil.

mensagem

PIERRE SCHÜRMANN*
suas relações. E não estou falan-
do puramente no sentido social. 

Tem gente, por exemplo, que 
durante o último ano criou um 
nó tão grande com as redes so-
ciais que “não consegue” viver 
sem elas. Outras que, com o 
passar do tempo, ficaram tão 
acomodadas no seu trabalho 
que perderam grandes oportu-
nidades profissionais. 

Não importa qual a área de 
sua vida, se está com um nó in-
desejado, desate-o. Isso impli-
ca em abandonar esta relação? 
Não.

Acredito que, se em algum 
momento você acreditava que 
foi importante para você, deve 
manter algum vínculo.

Mas como manter uma re-
lação de uma forma mais leve? 
Que lhe permita escolher quan-
do e como se liberar de vez?

Desate seus nós e, no seu 
lugar, ponha um laço.

*Administrador de empresas, 
velejador, filho mais velho da 
família Schürmann; embarcou 
com os pais para sua primeira 
volta ao mundo ainda adoles-
cente, com 15 anos.
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Aproveite o final de ano e renove sua casa conosco!

Venha conferir nossas ofertas!

www.dmmadeireira.com

tuRismo

O Procon Porto Alegre e a As-
sociação Brasileira dos Pro-

cons (Procons Brasil) manifestam 
preocupação com as mudanças 
pretendidas pela Agência Nacional 
de Aviação (Anac) em relação aos 
direitos dos usuários de transporte 
aéreo.

Para o Procon Porto Alegre, se 
aprovadas, as novas regras da Anac 
significarão um retrocesso aos di-
reitos dos consumidores deste tipo 
de serviço, pois permitirão, por 
exemplo, que as empresas cobrem 
pelo despacho de bagagens para 
voos nacionais e internacionais, 
situação inexistente atualmente e 
que passará a ocorrer de forma gra-
dativa até 2018. De acordo com o 
diretor executivo do Procon Porto 
Alegre, Cauê Vieira, não há clareza 
quanto aos mecanismos que garan-
tam algum tipo de compensação 
para o consumidor de que o valor 
das passagens irá diminuir.

A Procons Brasil já solicitou à 
Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon) a tomada de medidas ca-
bíveis de forma a garantir o direito 

Procon manifesta-se contra 
novas regras propostas pela Anac

Governo lança programa que vai 
beneficiar jovens de baixa renda

A Secretaria Nacional de Juventude 
lançou, no dia 6 de novembro, o Pro-
grama Identidade Jovem (ID Jovem). 
O objetivo é assegurar o direito à cul-
tura e à mobilidade aos jovens do País. 
O Portal da Juventude fará a transmis-
são ao vivo da cerimônia, que aconte-
cerá no Palácio do Planalto.

O ID Jovem garante que brasi-
leiros de 15 a 29 anos de famílias de 
baixa renda tenham acesso à cultu-
ra, ao território e à mobilidade, de 
acordo com a Lei nº 12.933/2013 e 
em conformidade com o Decreto nº 
8.537/2015.

EMISSÃO
A emissão gratuita da identidade 

será feita somente por meio virtual, 
através de aplicativo ou no site da 
Caixa Econômica Federal. A estima-
tiva é que ela beneficie 14,8 milhões 
de brasileiros pertencentes a famílias 
com renda mensal de até dois salários 
mínimos inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

O documento dará ao jovem o 
direito à meia-entrada em espetácu-
los artísticos, culturais e esportivos 

e garantirá a reserva de duas vagas 
gratuitas e duas com desconto de 
50% em ônibus de viagens interes-
taduais, barcas e trens.

COMO FAZER
Pela internet, com o NIS (Núme-

ro de Identificação Social), o jovem 
deverá acessar o site da ID Jovem, 
preencher os dados que forem so-
licitados e gerar o cartão. Para uti-
lizar, será necessária a impressão da 
imagem do cartão e a apresentação 
no momento da aquisição do bilhete 
ou ingresso, acompanhada de docu-
mento oficial com foto.

Já pelo aplicativo para smar-
tphones, basta fazer o download do 
aplicativo da ID Jovem, preencher o 
NIS e os dados cadastrais solicitados 
e gerar a imagem do cartão. Nes-
te caso, não é necessário imprimir, 
apenas apresentar a imagem do car-
tão na tela do celular no momento 
da aquisição do bilhete ou ingresso, 
acompanhada de documento oficial 
com foto.

Fonte: Secretaria Nacional de 
Juventude.

Betina Carcuchinski/PMPA

dos consumidores, especialmente 
em relação à cobrança para o despa-
cho de bagagens, garantia de assis-
tência material e direito de arrepen-
dimento na compra de passagens.

PROCON PORTO ALEGRE
O porto-alegrense pode regis-

trar suas reclamações pela internet, 

utilizando o site www.proconpoa.
rs.gov.br, ou acessando gratuita-
mente o Procon App no aparelho 
celular, disponível para sistema 
Android e IOS. A sede do Procon 
Porto Alegre fica na Rua dos Andra-
das, 686, e funciona das 10h às 16h, 
quando são distribuídas 70 fichas de 
atendimento por dia.

Nos dias 7 e 8 e 14 e 15 de janeiro, das 9h às 20h, 
será realizada a 26ª Festa da Uva e da Ameixa, tendo 
por local a Praça Nossa Senhora de Belém, no bairro 
Belém Velho. 

O evento é uma promoção da Prefeitura de Porto 
Alegre, através da Secretaria Municipal da Produ-
ção, Indústria e Comércio (SMIC), com o apoio do 
Sindicato Rural de Porto Alegre e parcerias com a 
Associação Comunitária de Belém Velho (ASCO-
BEV), o CTG Estância da Figueira e o Instituto São 
Benedito. 

Além das bancas dos expositores, os visitantes te-
rão artesanato, praça de alimentação, apresentações 
de bandas e grupos de dança.

cultuRa

Usuários do transporte aéreo terão de pagar pelo despacho de bagagens.

Curso qualifica os policiais na administração pública, habilitando-os 
a participar da elaboração de políticas de segurança.

Divulgação/CZS

Divulgação/ASCOBEV

Rainha da Festa, Ana Carolina Robattini Belmank.

26ª Festa da Uva e da Ameixa
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PRevidência

Para receber 100% do valor da aposen-
tadoria, o trabalhador brasileiro terá, 

na prática, que contribuir para o INSS por 
49 anos, segundo a proposta de reforma da 
Previdência apresentada pelo governo.

A proposta do governo estabelece o mí-
nimo de 65 anos de idade e 25 anos de con-
tribuição para poder se aposentar. Porém, 
esses 25 anos de contribuição dariam direito 
a só 76% do valor da aposentadoria.

Esse percentual subiria gradativamente: 
a cada ano a mais de contribuição, o traba-
lhador teria direito a um ponto percentual a 
mais. Como a diferença de 76% para 100% 
é de 24 pontos percentuais, são necessários 
24 anos de contribuição. Somando os 25 
obrigatórios aos 24 adicionais, são 49 anos 
de contribuição.

O valor mínimo da aposentadoria con-
tinuaria sendo o salário mínimo em vigor, 
segundo a proposta. O mesmo não vale 
para pensão: poderá ser menor do que o 
mínimo.

Os pontos da reforma da Previdência 
foram explicados pelo secretário da Previ-
dência Social, Marcelo Caetano, no dia 6 de 
dezembro. A PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) que trata do tema foi proto-
colada no Congresso e publicada no Diário 
Oficial da União.

MÍNIMO DE 65 ANOS PARA TODOS
O governo propõe igualar a idade mí-

nima de 65 anos para homens e mulheres, 
segurados do INSS e servidores públicos, 
trabalhadores rurais e urbanos e também 

para políticos e detentores de cargos eletivos.
A exceção será para deficientes físicos e 

trabalhadores em condições insalubres, que 
continuarão com regras especiais.

Militares ficaram de fora da reforma. 
Mudanças para as Forças Armadas devem 
ser propostas depois, em um projeto de lei, 
segundo o governo.

MÍNIMO DE 67 ANOS ATÉ 2060
Essa idade mínima de 65 anos não 

será fixa: deve subir pelo menos duas ve-
zes até 2060, chegando a 67 anos, propõe 
o governo.

A ideia é acompanhar o aumento da 
expectativa de vida dos brasileiros ao 

chegar à aposentadoria. 
Para quem valerão as novas regras?
A proposta ainda precisa ser aprovada 

pelo Congresso e pode sofrer mudanças. 
Até lá, as regras atuais continuam valendo. 
Depois de aprovadas, aí sim as novas regras 
entram em vigor. Veja quem é afetado:

- As novas regras valem para homens 
com até 49 anos e para mulheres com até 44 
anos na data em que a proposta entrar em 
vigor;

- Para homens com 50 anos ou mais e 
para mulheres com 45 anos ou mais haverá 
uma regra de transição;

- Para quem já está aposentado nada 
muda;

- Nada muda também para quem esti-
ver em condições de se aposentar quando 
a reforma entrar em vigor, mesmo que 
não tenha dado entrada no pedido de 
aposentadoria.

PENSÃO POR MORTE E APOSEN-
TADORIA NÃO CUMULATIVAS

Pela proposta, não é possível acumular 
pensão e aposentadoria: é preciso escolher 
uma das duas. Ela pode ser menor do que 
o salário mínimo.

A pensão deve ser de 50% da apo-
sentadoria do morto, mais 10% por de-
pendente. Mesmo que não tenha filho, o 
cônjuge vivo conta como dependente, ou 

seja, no mínimo a pensão é de 60%, e no 
máximo é de 100%.

Quando o filho ficar maior de idade, os 
10% dele param de ser recebidos. Por exem-
plo: se o morto deixou uma viúva e um 
filho, eles recebem 70% até esse filho ficar 
maior de idade. Quando isso acontecer, a 
viúva passa a receber 60%.

PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA:

- Idade mínima para se aposentar: 65 
anos;

- Tempo mínimo de contribuição: 25 
anos (na prática, 49 anos para chegar aos 
100% do valor);

- Regra igual para homens e mulheres;
- Vale para trabalhadores de empresas 

privadas, servidores públicos e políticos, 
mas militares ficam fora;

- Homens com 50 anos ou mais e mu-
lheres com 45 anos ou mais terão regra 
de transição: só terão de trabalhar 50% a 
mais do que falta hoje para sua aposenta-
doria (se faltarem dois anos, trabalham 
três);

- Nada muda para quem já tem tempo 
de aposentadoria pelas regras atuais;

- Pensão por morte não pode ser acu-
mulada com aposentadoria e será de 50% 
da aposentadoria do falecido, mais 10% por 
dependente;

- O Congresso ainda vai analisar o projeto, 
que só vai valer em 2017.

Fonte: Agência Reuters.

Trabalhador terá que contribuir 49 anos 
para receber 100% da aposentadoria

Divulgação/CZS
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Viver sozinho, cuidar da 
mente e do corpo são al-

guns passos para ter mais inde-
pendência nessa fase da vida.

Com mais recursos e preocu-
pação com a saúde, o número 
de pessoas acima dos 60 anos 
só vem aumentando. Chegar à 
terceira idade não significa de-
pender dos outros e não ter mais 
energia para fazer as coisas. Pelo 
contrário, cada vez mais o idoso 
está conquistando independên-
cia e vivendo com boa qualidade 
de vida. Para ajudar a transfor-
mar essa na melhor fase da vida, 
anote algumas dicas.

Para se manter ativo, tanto fi-
sicamente quanto mentalmente, 
é preciso cuidar da saúde e des-
cobrir atividades que goste de fa-
zer, um hobby. A especialista em 
qualidade de vida Márcia Sena 
fala que médicos e pesquisado-
res acreditam que outra forma 
de estimular o idoso é deixá-lo 
morando sozinho, pois na pró-
pria casa ele consegue manter a 
independência e capacidade de 
realizar as atividades diárias de 
forma mais ativa.

Além disso, seguem alguns 
passos a serem tomados na ma-
turidade que podem ajudar a ter 
mais qualidade de vida nessa 
fase.

PREPARAR-SE COM ANTE-
CEDÊNCIA

Organizar a parte financei-
ra é um fator importante. “Ter 
a preocupação de se o dinheiro 
será suficiente para o que você 
vai precisar e traçar um plano 
sobre como, onde e com quem 
você quer viver na velhice pode 
lhe permitir viver com mais 
tranquilidade e envelhecer com 
o futuro sob controle”, disse a 
especialista.

Outra dica de Márcia é cons-
truir um plano de longevidade. 
“Esse plano deve conter infor-
mações detalhadas do que a 
pessoa quer para si quando for 
idosa”, afirmou. A especialis-
ta ainda fala que os principais 
pontos que devem ser cobertos 
por esse tipo de plano é mora-
dia, saúde e bem-estar, finanças 
pessoais, transporte e locomo-
ção, interação social, educação 
e entretenimento.

SAÚDE
Cuidar da saúde também é 

algo fundamental! A geriatra e 
professora do Hospital das Clí-
nicas Flávia Barros de Azevedo 
lista alguns conselhos preciosos:

- Evite o fumo e o excesso de 
bebidas alcoólicas, pois esses há-
bitos prejudicam o organismo e 

podem acarretar doenças graves;
- Faça uma dieta equilibrada, 

rica em nutrientes, frutas, pei-
xes, legumes e verduras;

- Exercite o cérebro aprenden-
do novas línguas, educação mu-
sical e atividades artísticas;

- Durma pelo menos oito ho-
ras, com sono tranquilo e pro-
fundo, e visite o médico com 
periodicidade.

ATIVIDADE FÍSICA
Pensar no futuro pode trazer 

bons resultados. Márcia explica 

que uma pessoa que faz ativida-
des físicas regularmente desde a 
juventude garante melhor flexi-
bilidade, massa muscular, força e 
equilíbrio, trazendo boas conse-
quências para o corpo no futuro.

Porém, nunca é tarde para 
começar! Flávia ressalta que ao 
passar a praticar uma atividade 
física, a força, o equilíbrio, a fle-
xibilidade e a resistência do cor-
po são reabilitados. Os exercícios 
devem ser feitos sob orientação 
de um profissional para que ne-
nhum acidente aconteça.

MENTE
Por ter mais tempo livre, é 

bastante comum que a pessoa 
na terceira idade comece a cul-
tivar maus pensamentos e pas-
se a se sentir sozinha ou inútil. 
Dessa forma, a mente precisa 
estar sempre em ordem. “A me-
lhor maneira de viver com mais 
qualidade de vida é adaptar-se 
ao processo de envelhecimento. 
Para isso, é preciso saber convi-
ver com problemas e limitações 
que podem surgir ao longo da 
vida”, expõe Márcia.

A especialista continua, di-
zendo que é preciso tirar pro-
veito de todas as fases da vida, 
mantendo-se ativo, com uma 
vida social intensa, navegando 
pelas redes sociais, curtindo mo-
mentos de lazer, viajando e reali-
zando outras atividades.

Flávia também concorda com 
esse pensamento. Ela acrescenta 
que a prática da meditação é ex-
celente para preservar a memó-
ria e afirma também que o idoso 
não deve deixar de lado a sexu-
alidade. “O contato e o afeto são 
muito importantes para a saúde 
mental”, disse Flávia. Por fim, 
ela indica a prática do altruísmo 
e que a pessoa cultive a espiri-
tualidade, mantendo sempre a fé 
em algo.

Idoso com qualidade de vida! Transforme 
a terceira idade na melhor fase da vida

Divulgação/CZS
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cultuRa

As noites estão ainda mais atra-
tivas e divertidas em Porto 

Alegre neste período de final de 
ano com a edição 2016 do passeio 
noturno Linha Turismo Ilumina-
do, que voltou a disponibilizar aos 
porto-alegrenses e turistas uma 
opção diferenciada de lazer e de 
interação com a cidade. O city tour 
especial, realizado em um ônibus 
de dois andares totalmente ilumi-
nado, está aberto ao público desde 
o dia 30 de novembro, com os in-
gressos ao preço único de R$ 25.

Com capacidade para 57 passa-
geiros no andar superior, aberto, e 
outros 15 no primeiro piso, o ônibus 
da frota Linha Turismo especial-
mente preparado oferece uma vista 
diferenciada da cidade, incluindo 
espaços públicos ou privados que 
ganharam decoração natalina. O 
roteiro especial está disponível ao 
público até o dia 30 de dezembro, 
com exceção dos dias 24 e 25, vés-
pera e feriado de Natal. As saídas 
ocorrem sempre às 20h30min, de 
quartas a domingos, com embarque 
no terminal localizado na Travessa 
do Carmo, 84 - Cidade Baixa. 

A realização é da Secretaria 
Municipal de Turismo, Sindica-
to dos Lojistas do Comércio de 
Porto Alegre (Sindilojas), Sindi-
cato de Hospedagem e Alimenta-
ção de POA e Região (Sindha) e 

Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Porto Alegre (CDL), com apoio 
operacional da Carris. O passeio 
integra a programação do Brilha 
Porto Alegre deste ano, iniciativa 
que pretende posicionar a cidade 
como um destino atrativo para tu-
ristas nesta época do ano. 

ROTEIRO
Durante os 90 minutos do pas-

seio noturno, os passageiros são 
orientados por um guia de turismo 
da SMTur e podem conferir a maior 
parte dos atrativos do tradicional ro-
teiro Centro Histórico. Entre eles o 
Parque Moinhos de Vento (Parcão), 

a Praça Júlio de Castilhos, o Shop-
ping Total, o Santander Cultural, a 
Fundação Iberê Camargo e o Bar-
raShoppingSul, além de espaços ilu-
minados por conta do Brilha Porto 
Alegre que se localizarem no trajeto. 
Para quem estiver nas ruas e calça-
das ao longo do trajeto, o espetáculo 

será o próprio ônibus, externamente 
colorido e iluminado, decorado com 
motivos natalinos e de boas festas na 
área interna.

INGRESSOS
Os ingressos para os passeios 

noturnos estão disponíveis exclusi-
vamente na Central de Passagens, 
que funciona na sede da SMTur, 
mesmo local do embarque. Não ha-
verá sistema de reserva, e a compra 
dos bilhetes poderá ser feita ante-
cipadamente ou no dia do embar-
que, conforme a disponibilidade de 
assentos. Quando o roteiro especial 
estiver em circulação, a compra po-
derá ser feita até minutos antes da 
saída do city tour, desde que haja 
assentos disponíveis no ônibus. 

A política de descontos prati-
cada normalmente pela SMTur em 
seus roteiros regulares pela cidade 
será mantida: sobre o valor da pas-
sagem, de R$ 25, terão desconto de 
50% idosos, estudantes, crianças 
de 6 a 12 anos de idade, pessoas 
com deficiência e servidores mu-
nicipais. Os roteiros não ocorrerão 
em caso de chuva. Nesta situação, 
o passageiro com bilhete adquiri-
do poderá remarcar o passeio para 
outra data, conforme disponibi-
lidade de assentos, ou ser reem-
bolsado, desde que dentro das 48 
horas seguintes.

Passeio Linha Turismo Iluminado 
está de volta às noites da Capital

Joel Vargas/PMPA
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Pavê de banana 
caramelada

Comece adiantando suas 
compras. Em vez de deixar 

o peru para a última hora, pro-
cure comprá-lo o quanto antes. 
Outra dica é pesquisar e apro-
veitar as ofertas oferecidas por 
supermercados, por isso fique 
atento às promoções. Para pre-
servar o prato principal, pro-
cure congelá-lo, assim não há o 
risco de gastar com dois perus.

Se o dinheiro anda curto, 
por que não trocar o peru pelo 
frango? O gosto é quase o mes-
mo, o que muda realmente é o 
tamanho. Para deixá-lo com 
uma cara melhor, capriche na 
receita. Prefira molhos que po-
dem ser feitos sem gastar mui-
to, como molhos de laranja ou 
mesmo farofas. Fuja de recei-
tas que levem vinhos e outras 
coisas caras. Troque também o 
champanhe pela cidra.

CALCULE A COMIDA
Para evitar desperdício, pro-

cure fazer o cálculo aproximado 
da quantidade de comida que 
cada convidado irá consumir 
na ceia.

ESCOLHA SOMENTE UM 
PRATO PRINCIPAL

Para economizar mais ainda, 
opte por apenas um prato prin-
cipal que seja especificamente 
carne. Para deixar a mesa com 
cara de fartura e supercolorida, 
o que engana o estômago, pro-
cure investir em alimentos na-
turais, como verduras e legumes.

SOBREMESA ECONÔMICA
Na hora da sobremesa do 

Natal, economize fazendo você 
mesmo! Procure comprar os in-
gredientes e seguir uma receita 

Como fazer uma ceia de Natal 
sem gastar muito dinheiro

Divulgação/CZS

fácil e barata. Uma ótima dica de 
sobremesa para ceias com mui-
tas pessoas é apostar no sorvete 
de palito. Além de ser bem sa-
boroso, é barato e todos poderão 
repetir. Porém, se a ceia for para 
poucas pessoas, a dica é comprar 
um panetone e recheá-lo. Essa é 
uma sobremesa típica do Natal 
e, o melhor de tudo, barata e fá-
cil de ser feita. Outra sobremesa 
econômica e simples de fazer é 
a rabanada. Além de agradar a 
todos os paladares, você poderá 
usar aquele pão amanhecido do 
café da manhã.

DECORE COM LEGUMES 
E FRUTAS

Procure fazer um arroz com 
legumes para deixar a mesa 
mais bonita, em vez de acres-
centar passas, que são caras 
nessa época. Outra dica é acres-
centar uma farofa de banana ao 
arroz. O gostinho fica delicioso 
e ainda deixa a comida muito 
mais bonita e leve.

INVISTA NAS SALADAS E 
APERITIVOS

Ofereça primeiramente os 
pratos de salada, ou mesmo 
petiscos, que podem ser fei-
tos com maionese e pão. As-
sim você poderá servir o prato 
principal em um momento em 
que todos já estarão com menos 
apetite.

SIRVA AS BEBIDAS NA 
HORA CERTA

Para economizar nas be-
bidas, deixe-as para servir 
depois da ceia. Antes, ofere-
ça sucos ou refrigerantes. As 
bebidas devem ser oferecidas 
com a sobremesa. Ou mesmo 
em um único brinde, antes da 
ceia. É bom lembrar que bebi-
das alcoólicas não devem ser 
oferecidas para quem estiver 
dirigindo nem para menores 
de 18 anos, por isso prefira re-
frigerantes e sucos. Use essas 
dicas para fazer uma ceia de 
Natal mais econômica.

Divulgação/CZS

INGREDIENTES:

10 bananas-nanicas;
1 xícara (chá) de açúcar;
1 envelope de gelatina incolor 

em pó;
3 colheres (sopa) de água;
1 lata de leite condensado;
1 lata de creme de leite;
2 pacotes de biscoito de banana 

com canela;
1 xícara (chá) de leite;
Canela a gosto para polvilhar.

MODO DE PREPARO:

1) Corte as bananas na forma 
de rodelas.

2) Com uma frigideira antia-
derente, derreta o açúcar e dei-
xe no fogo até começar a dourar.

3) Desligue o fogo e cara-
melize as rodelas de banana.

4) Retire-as com um garfo e 
coloque-as sobre uma superfície 
untada com manteiga.

5) Hidrate a gelatina na água 
e dissolva em banho-maria ou 
no micro-ondas.

6) No liquidificador, bata a 
gelatina, o leite condensado e 
o creme de leite.

7) Em taças individuais, in-
tercale camadas de biscoitos 
umedecidos no leite, camadas 
de creme e banana.

8) Coloque para gelar e, na 
hora de servir, polvilhe canela. 
Bom apetite!

Se você anda sem dinheiro, veja algumas dicas para ter 
uma ceia de Natal maravilhosa sem gastar muito
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O Piquenique Rural é a nova atração 
que empreendedores da rota turís-

tica Caminhos Rurais passam a oferecer 
a partir deste mês, em um programa 
destinado a unir momentos de lazer em 
meio à natureza com a gastronomia local. 
Os piqueniques terão edições mensais, 
em que pequenas propriedades da Zona 
Sul da Capital, com características nati-
vas e produtivas diversificadas, servirão 
aos visitantes cestas de piquenique com 
especiarias cultivadas e produzidas nos 
próprios sítios. 

O primeiro Piquenique Rural será 
no dia 17 de dezembro, oferecido pelo 
Sítio Reencontro, a partir das 18h. A pro-
gramação, organizada pela Associação 
Porto Alegre Rural, vai até maio do ano 

Piquenique Rural vai unir lazer 
e gastronomia na Zona Sul

Divulgação/CZS

Saúde alerta para proibição 
de câmaras de bronzeamento

Técnicos da Equipe de Vigilância de 
Serviços de Interesse à Saúde da Secreta-
ria Municipal de Saúde (EVSIS/CGVS/
SMS) alertam para a proibição do uso de 
câmaras de bronzeamento. O regramen-
to é estabelecido pela Resolução 56/2009 
da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e é resultado de estudo da 
Agência Internacional para Pesquisa sobre 
Câncer, ligada à Organização Mundial da 
Saúde. De acordo com este estudo, o bron-
zeamento artificial aumenta em até 75% o 
risco de desenvolvimento de melanoma, 
um tipo muito agressivo de câncer, pois a 
partir da pele pode atingir órgãos internos.

No Brasil, a presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, Denise Stei-
ner, destaca que o melanoma é o tipo de 
câncer de pele mais perigoso. As câmaras 
emitem raios ultravioleta do tipo A, tam-

bém conhecidos como UVA. Esses raios 
se aprofundam na pele, sendo os raios so-
lares que atingem a superfície da terra do 
nascer ao pôr do sol. Noventa por cento 
da luz emitida nas câmaras de bronze-
amento são raios UVA. “Essa luz é um 
pouco traiçoeira, porque na verdade ela 
não deixa a pele vermelha”, explicou De-
nise. O usuário da máquina não percebe 
que a pele está sendo agredida, ficando 
exposto a um grave risco, de acordo com 
informação da presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia. 

Diferentemente dos raios A, os raios 
ultravioleta do tipo B chegam à superfície 
terrestre no período entre 10h e 14h. Os 
raios B queimam apenas a parte mais ex-
terior da pele, provocando queimaduras 
e ardências comuns no verão após expo-
sição ao sol sem proteção. 

Laís Webber/Inverno Studio/Divulgação PMPA

que vem, envolvendo quatro pequenas 
propriedades, todas do bairro Lami, de 
forte vocação agroecológica. A oferta de 
opções em turismo rural na Capital conta 
com o apoio da Secretaria Municipal de 
Turismo (SMTur).

Em cada edição, os visitantes recebe-
rão uma cesta que serve duas pessoas, 
composta por suco, água aromatizada, 
sanduíche, bolo, frutas da estação, pão, 
pasta salgada, geleia, entre outras delícias, 
todas produzidas nas propriedades. Uma 
das premissas para os empreendedores 
rurais participarem da atração é que no 
mínimo 70% dos produtos oferecidos no 
kit sejam orgânicos. 

Cada propriedade rural oferecerá uma 
quantidade limitada de cestas, conforme a 

sua capacidade. O custo será de R$ 50 por 
cesta. A reserva deverá ser feita antecipa-
damente e diretamente com a proprieda-
de. Mais informações podem ser obtidas 
pelo e-mail caminhosrurais@gmail.com

CONFIRA O CALENDÁRIO
17/12/2016 - Sítio Reencontro, às 18h. 

Telefone: (51) 98541-0373.
19/02/2017 - Sítio Reencontro, às 13h. 

Telefone: (51) 98541-0373.
23/03/2017 - Sítio Capororoca, às 13h. 

Telefone: (51) 99548-4007.
21/04/2017 - Pousada Rural Haras 

Cambará, às 13h. Telefone: (51) 98106-
2676.

21/05/2017 - Granja Lia, às 13h. Tele-
fone: (51) 99997-8530. 

Primeiras quatro propriedades são todas no bairro Lami.

saúde
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A justiça decretou a falência da 
Karmann-Ghia. O juiz Gus-

tavo Dall’Olio, da 8ª Vara Cível de 
São Bernardo do Campo (SP), jul-
gou procedente o pedido ajuizado 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC em 28 de junho, que argu-
mentou que a direção da empresa 
abandonou a fábrica após longo 
período sem cumprir as obrigações 
trabalhistas.

“A falência é a única medida ca-
bível, considerando o crítico esta-
do econômico-financeiro, levado a 
cabo por gestores e controladores 
cujos atos e condutas serão crite-
riosa e oportunamente avaliados”, 
segundo o trecho da sentença divul-
gado pelo sindicato.

No dia 25 de novembro, a Jus-
tiça mandou lacrar a fábrica, cujas 
instalações estavam ocupadas des-
de maio pelos funcionários, que 
reivindicavam os seus direitos e 
temiam a retirada de equipamentos 

Justiça decreta falência da Karmann-Ghia
Divulgação/CZS

Renegade ganha ajustes para

Lançada oficialmente no Salão de 
São Paulo, a linha 2017 do Jeep Re-
negade não sofreu nenhuma grande 
alteração na parte estética, mas sim 
uma série de recursos e ajustes me-
cânicos para reduzir o consumo e 
aumentar a potência do motor.

O motor E-torq, agora chama-
do de Evo, passou a 135 cavalos na 
gasolina e 139 no álcool, 7 cavalos 
a mais que o anterior. O carro re-
cebeu também um novo sistema 
inteligente na admissão de ar e 
dispensou o criticado tanquinho 
de partida a frio que equipava as 
versões anteriores.

Todas as versões flex 2017 tam-
bém estão equipadas com o siste-
ma start-stop, que desliga o motor 
do carro durante paradas rápidas 
no semáforo e trânsito. O sistema 

pode ser ativado ou desativado 
por meio de um botão ao lado do 
câmbio.

O Jeep também passa a vir 
equipado de série com pneus ver-
des (mais leves e com menor re-
sistência) e sensor de pressão nos 
pneus. A fabricante acredita que 
com todas essas mudanças o SUV 
possa ter consumo 10% menor de 
combustível.

A versão vem equipada com 
bancos de couro, ar-condicionado 
digital, farol de xenônio, chave 
presencial, tela de sete polegadas, 
rebatedores elétricos dos retrovi-
sores e sensor de chuva e ilumi-
nação. Na parte externa, ganhou 
detalhes na cor prata: grade fron-
tal, retrovisores e rack de teto. O 
preço da versão é de R$ 97.990.

Divulgação/CZS

e máquinas. “Ganhamos segurança 
jurídica. Essa decisão afasta defi-
nitivamente os últimos adminis-
tradores e bloqueia os bens dessas 
pessoas, que dirigiram a planta e 
fizeram má gestão durante anos, o 
que levou a essa situação”, explicou 
Rafael Marques, presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do ABC.

Empresa especializada na fabri-
cação de ferramentais pesados, a 
Karmann-Ghia prestou serviços à 
Fiat até maio deste ano, quando in-
terrompeu as atividades. Cerca de 
600 trabalhadores foram prejudi-
cados com o fim das operações da 
empresa, entre empregados que es-
tavam na ativa e não recebiam salá-
rios e demitidos que não receberam 
as rescisões trabalhistas.

“Ao longo de mais de um ano 
tentamos vários acordos de parce-
lamento de dívidas e preservação 
dos postos de trabalho, mas todos 
foram descumpridos”, disse Carlos 

Caramelo, diretor do sindicato.
Segundo Caramelo, os funcio-

nários estão sem receber os salários 
desde dezembro de 2015, e até a 
energia elétrica da fábrica foi cortada 
por falta de pagamento. O sindicato 
pode reivindicar à Justiça o bloqueio 
dos bens dos sócios da empresa 
como garantia para o pagamento das 
dívidas com os funcionários.

A fábrica da Karmann-Ghia foi 
inaugurada em maio de 1960, ao 
lado da Rodovia Anchieta, em São 
Bernardo do Campo, como subsi-
diária da empresa alemã Wilhelm 
Karmann GmbH. No local foram 
montados os cupês Volkswagen Kar-
mann-Ghia e Karmann-Ghia TC, 
além do esportivo SP2. Na fábrica 
também foram montados o Ford Es-
cort XR-3 conversível e, entre 1998 e 
2005, o Land Rover Defender.

Fotos: Divulgação e Adonis 
Guerra/SMABC.

Não se pode generalizar, mas infelizmente alguns funcionários destes 
estabelecimentos não recebem treinamento adequado. O carro deve ser la-
vado na sombra, começando pelo teto. No entanto, é comum encontrarmos 
lavadores que começam por baixo - a parte que geralmente possui terra 
respingada das rodas. Se o lavador encher a bucha de terra, provavelmente 
vai riscar toda a lataria. Este fato é muito observado em carros pretos: as 
marcas de movimentos circulares ficam bem evidenciadas.

Atenção no lava-rápido!
dicas automotivas

ficar mais econômico e potente
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vida saudável

Moda no Instagram, a 
hashtag #avocadotoast 

(torrada com abacate, em tra-
dução para o português) tem 
se popularizado entre quem 
quer trocar o pão com man-
teiga por uma alternativa mais 
saudável. Considerado a “man-
teiga da natureza”, o abacate é 
fonte de gorduras boas, como 
as gorduras monoinsaturadas 
e poli-insaturadas.

“A gordura monoinsatura-
da aumenta o colesterol bom 
(HDL) e reduz o ruim (LDL), 
diminuindo o colesterol to-
tal. Já a poli-insaturada pos-
sui ômega 6, que tem papel 
importante no revestimento 
dos neurônios cerebrais, além 
de regular o sistema endócri-
no, onde acontece a produção 
dos hormônios”, explicou Ge-
orge Guimarães, nutricionista 
especializado em alimentação 
vegetariana.

O fruto também é fonte de 
vitamina E, presente em ali-
mentos ricos em gordura, como 
as castanhas, cujo principal be-
nefício é o papel antioxidante. 
Para o nutricionista, o abacate 
amassado no pão ainda pode 
ser uma opção para quem sen-
te prazer em consumir um ali-

mento mais gorduroso. “Em vez 
de passar a manteiga, dá para 
usar essa gordura boa que está 
inserida na fruta e que ainda 
traz outros benefícios que a 
manteiga não tem, como fibras 
e vitaminas.”

O abacate também é um 
bom substituto da manteiga 
por outras razões. Cem gra-
mas de abacate têm 100 calo-
rias, enquanto a mesma quan-
tidade de manteiga tem 900, 
de acordo com o nutricionista. 
“Além disso, em termos nu-

tricionais, ele ainda tem um 
pouco de carboidrato e pro-
teína na composição, diferen-
temente da manteiga, que é só 
gordura.”

“Mas não podemos esquecer 
que a gordura do abacate en-
gorda, sim. Portanto, o segredo 
de qualquer dieta é o equilíbrio 
e a variedade de alimentos”, 
concluiu. 

Ficou a fim de incluir o item 
na sua alimentação? Veja, abai-
xo, algumas opções de receitas e 
se inspire:

TORRADA DE ABACATE
A clássica torrada de abaca-

te é simples de fazer: basta, com 
a ajuda de um garfo, amassar o 
abacate e espalhá-lo na superfície 
do pão já tostado.

COM SALMÃO DEFUMADO
A torrada de abacate com sal-

mão é outra opção para quem 
deseja um lanche mais proteico. 
Para quem não come carne, a al-
ternativa, segundo Guimarães, 
é incluir uma proteína vegetal, 
como o tofu.

TORRADA DE BATATA-DOCE
Para quem quer cortar a fari-

nha, é possível substituir o pão 
ou a torrada pela batata-doce. 
O abacate em pedaços vai por 
cima de fatias de batata-doce as-
sada e ainda leva cream cheese e 
sementes de romã.

COM VINAGRE BALSÂMICO
Uma boa forma de incremen-

tar o lanche é passando o aba-
cate no pão e temperando com 
vinagre balsâmico e sementes 
de linhaça.

Considerado a “manteiga da natureza”, 
abacate vira opção para torradas

Divulgação/CZSDivulgação/CZS
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COMUNIDADE ESPÍRITA ALDEBARAN
“Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando 
aos outros encontrarás os recursos de que precisas.” (Chico Xavier)

Divaldo Pereira Franco

Separações afetivas
Aumentam consideravelmente em 

nossa cultura a separação conju-
gal, a desunião matrimonial, a indife-
rença no relacionamento afetivo.

A solidão toma conta das criaturas, 
tornando-as fantasmas atormentados.

Os sonhos de uma afetividade 
repleta de bênçãos, constituindo 
uma família harmônica, cedem lu-
gar a verdadeiros combates domés-
ticos, que culminam em separações 
lamentáveis.

As facilidades de relacionamentos 
sexuais descomprometidos, a ausên-
cia de pudor que predomina em qua-
se todas as esferas sociais, tornaram 
o amor descartável, de breve duração 
e sem maturidade para suportar os 
desafios existenciais. É surpreenden-
te a ocorrência, quando sucede em 
uniões aparentemente seguras e es-
táveis, com existência de longo pra-
zo, apresentando-se como “falta de 
amor”, desaparecimento da empatia 
e do interesse afetivo na comunhão 
conjugal.

Dilaceram-se famílias, criam-se 
traumas de difícil solução em filhos 
imaturos que não compreendem os 
problemas dos pais, nem são devi-

damente informados, muitas vezes 
lançados pela imprevidência de um 
deles contra o outro. E passam a 
conviver com pessoas estranhas, que 
substituem provisoriamente aqueles 
que eram o sustentáculo da sua vida, 
o amor das primeiras horas, o anjo 
abençoado dos seus dias.

É certo que uma separação pacífi-
ca é muito melhor do que uma con-
vivência litigiosa. A verdade, porém, 
é outra… As separações nascem, 
quase sempre, de falsa necessidade 
de novos parceiros, de prazeres fá-
ceis e ligeiros, de fazer-se parte das 
redes sociais…

A decadência moral que se avoluma, 
assustadora, prognostica um futuro 
sem família, filhos órfãos de pais vivos, 
desinteressados, uma sociedade sem 
raízes afetivas, assinalada pelos trans-
tornos afetivos e desajustes emocionais.

Um pouco mais de maturidade 
psicológica e de amor real poderiam 

modificar esse comportamento, quan-
do as criaturas se dispam do egoísmo, 
do direito de posse sobre o outro, 
dando-lhe o direito de ser humano e 
agir como tal.

Artigo publicado no jornal A Tarde, 
coluna Opinião, em 03.11.16.

Divulgação/CZS

Súplica do Natal
Amado Jesus
na excelsa manjedoura
que te esconde a glória sublime,
ouve a nossa oração!
Ajuda-nos a procurar a simplicidade
que nos reúne ao teu amor...
Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos,
buscando em Ti a força para sermos
em Teu Nome, irmãos uns dos outros!
Mestre do Eterno Bem, sustenta as nossas almas
a fim de que a alegria de servir e ajudar
nos ilumine a senda, não somente na luz de teu Santo Natal,
mas em todos os dias, aqui, agora e sempre...

Chico Xavier, p/espírito Aparecida.
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Tele
Serviços

Chaveiros

Farmácias Gás

Lanches

Vidraçarias

Mensagem

A maior tragédia do futebol no mundo

O povo brasileiro acordou 
chocado na manhã da ter-

ça, 29 de novembro de 2016, 
com as informações sobre o 
acidente envolvendo o avião 
que transportava a delegação 
do time brasileiro de futebol, a 
Chapecoense, para o primeiro 
jogo da final da Copa Sul-Ame-
ricana contra o time colombiano 
Atlético Nacional.

A aeronave fez um pouso 
forçado nesta madrugada na re-
gião de Antioquia (Colômbia), 
nas proximidades do aeroporto 
de Medellín, em acidente gra-
víssimo, que deixou 75 mortos 

e 6 sobreviventes. Dentre as 
vítimas, encontravam-se tripu-
lantes, jogadores e a comissão 
técnica do time do município 
de Chapecó, localizado no oeste 
catarinense.

Considerada a maior tragé-
dia do futebol mundial, deixa 
todos, brasileiros, colombianos 
e cidadãos de diversos países 
das Américas e demais con-
tinentes, enternecidos diante 
de ocorrência tão inesperada. 
Como não se comover perante 
tamanho desastre?!

A primeira ação que a sensi-
bilidade e o discernimento nos 
recomendam é de que sejamos 
solidários com os familiares e 

Divulgação/CZS

CENTROS ESPÍRITAS 
ATIVIDADES NO VERÃO

O Círculo da Luz, localizado 
à Rua Alfredo Varela, 191, bairro 
Teresópolis, fará durante os meses 
de férias plantões de Atendimen-
to Fraterno de Emergência assim 
discriminados:

Dezembro: dia 13.
Janeiro: dias 03, 10, 17, 24 e 31.
Fevereiro: dias 07, 14 e 21.
Os Atendimentos serão acom-

panhados de Palestras no horário 
das 18h às 21h.

Palestra do Passe às 20h.

Grupo Apoio Fraterno todas 
as sextas-feiras, sem interrupção, 
às 20h.

SECAP - A Sociedade Espírita 
Cristo Amor e Paz, localizada à 
Rua Dr. Pereira Neto, 149, bair-
ro Tristeza, informa que, durante 
os meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro, manterá as seguintes 
atividades: às terças-feiras, 20h, 
Desobsessão; e às quartas-feiras, 
16h, Palestra e Passe.

GERALDO CAMPETTI SOBRINHO*
amigos dos nossos irmãos que 
retornaram à Pátria Espiritual 
nessa fatídica ocorrência. Una-
mo-nos, pois, em preces e vi-
brações de fortalecimento, tanto 
aos desencarnados quanto aos 
que permanecem em observação 
e tratamento médico, bem como 
aos familiares, parentes e amigos 
que necessitam de apoio da fé 
que consola ou, ao menos, ame-
niza a profunda dor que atinge 
seus corações.

Rogamos a todos eles que 
sejam envolvidos pelos Ben-
feitores Espirituais e possam 
encontrar o lenitivo aos seus 
sofrimentos, mantendo-se fir-
mes na confiança em Deus, 
nosso Pai, que não abandona 
a nenhum de seus filhos, por 
mais pungentes sejam os en-
frentamentos provacionais a 
que possamos estar subme-
tidos pela abençoada Lei de 
Causa e Efeito que rege nossas 
existências.

Deus, como Pai de amor e 
de bondade, sempre age em fa-
vor do melhor para cada um de 
nós. Nem sempre é fácil enten-
der e aceitar os desígnios di-
vinos em nossos destinos. Po-
rém, há situações que só con-
seguem ser explicadas quando 
alçamos o voo da compreensão 
para a imortalidade da vida, 
que prossegue dinâmica em to-
das as dimensões, e pela ante-
rioridade existencial do Espíri-
to, possuidor de vasta bagagem 
adquirida em vivências físicas 
pretéritas.

O esclarecimento pode 
igualmente aliviar nossa dor, 
quando entendemos o porquê 
dos acontecimentos, principal-
mente esses tão sinistros. 

Somado a todas as inicia-
tivas humanistas, que visam à 
promoção do indivíduo à sua 
condição de Espírito imortal, o 
Espiritismo, como o Consola-
dor Prometido por Jesus, pode 
nos trazer alento, esclarecendo 
nossas mentes e consolando 
nossos corações.

Que o divino amigo Jesus, 
em sua misericórdia de Ir-
mão maior, possa abrigar em 

seu regaço fraterno todos os 
que partiram para o Mundo 
Espiritual e todos os envolvi-
dos que aqui na Terra pros-
seguirão em sua caminhada 
existencial.

*Vice-presidente da Fede-
ração Espírita Brasileira. Co-
ordenador da FEB Editora, 
responsável pela Biblioteca de 
Obras Raras e Museu da Fe-
deração. Também é apresen-
tador dos programas “Livros 
que Iluminam”, da FEBtv, e 
“Entre Dois Mundos: Uma Vi-
são Espírita da Realidade”, 
exibido pela Rede Brasil de 
Televisão.
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Carnaval de Porto Alegre começará 
duas semanas mais tarde

Ricardo Giusti/PMPA
João Mattos/Arquivo/JC

Devedores do IPTU da Capital 
terão nomes repassados ao SCPC

A Secretaria da Fazenda, por 
meio da Receita Municipal, repas-
sará ao Serviço Central de Prote-
ção ao Crédito (SCPC) a listagem 
dos contribuintes de IPTU que 
estão em débito com o município. 
A operação, em um primeiro mo-
mento, identificará 25 mil contri-
buintes inadimplentes que mesmo 
acionados não regularizaram seus 
débitos. Com isso, os contribuintes 
terão a negativação de seus nomes, 
o que implicará em dificuldade 
para obtenção de crédito.

Para evitar a negativação e a 
restrição de crédito, desde o dia 17 
de novembro estão sendo envia-
das guias de parcelamento, com 
pagamento da primeira parcela 

até 30 novembro. Se o contri-
buinte não possuir outros débi-
tos pendentes, a adesão ao acor-
do encaminhado poderá evitar 
o contratempo. Os pagamentos 
poderão ser feitos em bancos ou 
casas lotéricas ou pelo site:

http://www2.portoalegre.
rs.gov.br/smf/default.php?p_
secao=246.

INFORMAÇÕES
156 (para chamadas locais) e 

(51) 3289.0156 (para chamadas 
de outras cidades). Atendimento 
telefônico das 9h às 17h. Ou na 
Loja de Atendimento - Travessa 
Mário Cinco Paus, s/nº, atendi-
mento presencial das 9h às 16h.

O Carnaval 2017 de Porto 
Alegre começará no dia 

10 de março, portanto duas 
semanas mais tarde que a data 
do feriado nacional. A Liga 
Independente das Escolas de 
Samba de Porto Alegre - Lies-
pa, responsável pela organi-
zação do Carnaval porto-ale-
grense, divulgou, em uma en-
trevista coletiva, o calendário 
oficial. Conforme o presidente 
da Liespa, Juarez Gutierres de 
Souza, a mudança não é defi-
nitiva. “Este é um projeto pilo-
to, que terá continuidade caso 
seja bem aceito”, esclareceu 
Juarez. 

CALENDÁRIO OFICIAL

Dezembro
2 de dezembro - Sexta - Dia 

Nacional do Samba
9 de dezembro - Sexta - 

Mostra Samba Enredo Grupo 
Prata

10 de dezembro - Sábado - 
Mostra Samba Enredo Grupo 
Ouro

11 de dezembro - Domingo 
- Mostra Samba Enredo Grupo 
Bronze

Janeiro
7 de janeiro - Sábado - Con-

curso Rainha - Festa Show
8 de janeiro - Domingo - Con-

curso Rainha do Carnaval 2017
Fevereiro
3 de fevereiro - Sexta - 1ª 

Descida da Borges
10 de fevereiro - Sexta - 2ª 

Descida da Borges
17 de fevereiro - Sexta - 3ª 

Descida da Borges

Março
Desfiles Oficiais
10 de março - Sexta - Desfile 

Oficial Grupo Prata
11 de março - Sábado - Desfile 

Oficial Grupo Ouro
12 de março - Domingo - 

Apuração Grupos Prata e Ouro
17 de março - Sexta - Desfile 

Oficial Grupo Bronze
18 de março - Sábado - Desfile 

das Campeãs

Desfile das Campeãs será no sábado, 18 de março.


