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SUSTO NO 
SUPER NOSSO

novo padre chega à 
paróquia do castelo

Gorila do zoológico 
de BH terá filhote

trânsito no ouro 
Preto gera polêmica

um funcionário do su-
percado super nosso (caste-
lo) fez uma colega de traba-
lho refém, por quase 1h, na 
tarde do último dia 18. de 
acordo com a Polícia Militar, 
o  balconista Jaílson Guima-
rães dos santos, 38, colocou 

uma faca no pescoço da 
auxiliar de operações Maria 
Geralda narciso, 30, porque 
não estava conseguindo ser 
demitido da loja. a movi-
mentação de viaturas e poli-
ciais foi grande em frente ao 
supermercado, que precisou 

ser esvasiado às pressas. 
Ninguém ficou ferido duran-
te o tumulto. a associação 
Mineira de supermercados 
(amis) reconheceu que a 
violência tem aumentado em  
todo o estado. 

o padre Júlio césar Gonçalvez amaral é o 
mais novo pároco da igreja nossa senhora de 
Guadalupe. ele tomou posse no último dia 23 
e prometeu realizar um bonito trabalho junto 
à comunidade.

comerciantes e moradores dos bairros ouro 
Preto e castelo se reuniram para discutir as alte-
rações na rua Monteiro Lobato.

o casal de gorilas Lou Lou e Leon terá um 
filhote em breve . A gestação de Lou Lou foi 
confirmada, esse mês, pela Fundação Zoobo-
tânica de Belo Horizonte. a previsão é que o 
novo morador chegue em novembro.
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Justiça determina suspensão 
da taxa de recolhimento de 

lixo no IPTU de 2014
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Costelinha barbecue 
é sucesso no 
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a regional Pampulha infor-
mou ainda que vem recebendo 
denúncias sobre a ocupação 
desta região. Por este motivo, 
a Gerência de fiscalização 
está promovendo várias ações, 
sobretudo no que se refere às 
construções clandestinas, que 
não possuem projeto arquite-
tônico aprovado ou alvará de 
construção. 
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Dedicação reconhecida
o advogado Wanderson tadeu Jorge da silva, neto do querido 

dorgival Modesto, presidente do conselho de segurança Pública 
(consep8) e da associação dos Moradores do bairro castelo, foi 
homenageado, em janeiro, durante a sua colação de grau. ele rece-
beu a medalha Professor flávio Lúcio trindade, de honra ao mérito, 
concedida ao aluno que se destaca durante o curso de graduação. o 
mais recente advogado da família se formou pela Pontifícia univer-
sidade católica de Minas Gerais. “estou muito feliz por ele e quero 
que estude ainda mais para se tornar um juiz”, disse dorgival.

após esperar quase seis déca-
das vimos a ligação das avenidas 
tancredo neves e Pedro ii. ago-
ra, no sentido bairro centro,  onde 
existia a favela, pessoas de má 
índole à luz do dia  estão demar-
cando áreas  como se fossem área 
particular fazendo cerca, muros, 
e até construção. Já liguei para 
prefeitura via l56 e a regional 
parece ignorar tamanho absurdo. 

venho através desta carta 
pedir a este jornal que publique 
essa falta de respeito de cons-
trução indevida na rua cecilia 
fonseca coutinho, onde há uma 
obra de um prédio de 15 anda-
res. eles invadiram a rua para 
fazer uma rampa para entrada 
de caminhões. Peço também 
que contém que essa obra não 
segue os padrões, sendo que os 
trabalhadores começam a fazer 
barulho às 6h30, inclusive tam-
bém aos sábados e domingos, 
não deixando somente um único 
dia para descanso dos morado-
res da região.

AriádnA – MorAdorA do CAstelo

n resposta: a regional Pam-
pulha informou que vistoriou 
o local no dia 19/03 e que a 
obra está de acordo com o 
projeto arquitetônico devida-

Moradores de rua

Ocupação irregular
quem sabe uma a denuncia via 
mídia escrita poderá surtir efeito? 
não podemos concordar com 
estas invasões de áreas já desa-
propriadas e indenizadas. Gostaria 
de parabenizá-lo pelo excelente 
jornal do qual sou leitor assíduo. 
desde já sinceros agradecimentos.

Jose Afonso PereirA 
– MorAdor do CAstelo

n  ResPOsta - a regional 

Pampulha informou que se trata 
de área remanescente, de pro-
priedade particular, onde foram 
desapropriadas as edificações 
que lá existiam, mas que não 
foram desapropriados os imó-
veis. neste sentido, não se trata 
de invasão em área pública, mas 
de invasão em propriedade par-
ticular, cabendo ao proprietário 
o direito de acionar a Polícia. 

Procuro novamente este jor-
nal, desta vez para reclamar do 
lixão que se encontra na rua 
doutor agnaldo Monteiro, ao 
lado do numero 141 no Bairro 
castelo. o galpão que se en-
contra à venda, foi tomado por 
moradores de rua que lá residem, 
usam drogas e bebidas alcoólicas, 
criam cachorros, juntam entulhos, 
colocando em risco os moradores 
que por ali fazem suas caminha-
das nas imediações do Parque 
ursulina, dificultando também 
o tráfego de veículos. exigimos 
providências urgentes, pois vários 

moradores já ligaram para 156 e 
até agora nada foi solucionado.

MAírA – MorAdorA do CAstelo

n  ResPOsta: a secretaria 
regional Pampulha escla-
rece que o imóvel citado na 
reclamação é de propriedade 
particular; portanto, somente 
o proprietário tem direito 
assegurado para acionar a 
Polícia e solicitar a desocu-
pação do mesmo. em relação 
à ocupação do passeio com 
entulhos, serão programadas 
ações fiscais, conforme dire-
trizes do Ministério Público.

mente aprovado pela Gerência 
de Licenciamento de Edifica-
ções. a única irregularidade 
encontrada refere-se à rampa 
de concreto construída junto ao 
meio fio para facilitar o acesso 
de caminhões ao interior da 
obra, que deverá ser removida, 
conforme notificação expedi-
da ao proprietário. a regional 
esclarece que a lei não faz 
nenhuma restrição, desde que 
não haja emissão de ruídos 
acima dos níveis máximos per-
mitidos, aos dias e horários em 
que o serviço é executado.  o 
serviço de fiscalização de Po-
luição sonora deve ser solici-
tado por meio do telefone 156, 
que fará a medição do barulho 
e, se constatada a infração, o 
proprietário será notificado 
e multado, caso não atenda a 
legislação vigente.

Obra indevida
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Muito se tem falado a respeito da “desaposentação” já que 
o  judiciário tem, cada vez mais, garantido aos trabalhadores 
aposentados o direito de se aposentar novamente para obtenção 
de um valor de benefício mais vantajoso.   

tecnicamente a “desaposentação” é uma ação judicial que 
visa fazer com que o aposentado que continua ou continuou 
trabalhando e contribuindo para o inss tenha o direito de re-
verter todas as contribuições pagas depois de aposentado para 
aumentar seu benefício, dependendo do caso, o valor do bene-
fício pode atingir o teto, atualmente em r$ 4.390,24.

em outras palavras, podemos dizer que o termo “desaposen-
tação” significa  abrir mão da aposentadoria  atual para receber 
em seguida outra com valor maior, seria uma espécie de troca 
de benefício. 

infelizmente o inss não tem aceitado o pedido administra-
tivo de desaposentação, sendo necessário o ajuizamento de ação 
na justiça para obter benefício mais vantajoso.  

desse modo, o aposentado que voltou a trabalhar e con-
tribuir para o inss, tem a faculdade de, após a realização de 
novo cálculo de aposentadoria pelo advogado, ingressar com 
ação na justiça.

Desaposentação 
pode ser a solução 
para o aumento 
do valor da aposentadoria

as recentes alterações no 
trânsito das principais ruas do 
bairro ouro Preto, na região da 
Pampulha, não estão agradando 
os comerciantes, motoristas e 
moradores da região. entre os 
maiores problemas, segundo eles, 
está a transformação da rua Mon-
teiro Lobato em mão única de 
direção, no sentido bairro/centro 
– o que teria prejudicado e muito 
o comércio local – e a falta e ou 
dificuldade de acesso ao bairro 
castelo no sentido oposto.

a alteração na rua Monteiro 
Lobato e em outras vias secun-
dárias também teria limitado o 
número de vagas para estacionar 
no ouro Preto, o que estaria 
desestimulando o movimento no 
comércio. Moradores que faziam 
suas compras na volta do trabalho 
não passam mais pelo principal 
corredor comercial do bairro. a 
associação comercial do Bairro 
Ouro Preto (Ascobop) afirma que 
dezenas de lojas foram fechadas 
desde a mudança no traçado.

quem precisa chegar ao 
castelo, passando por dentro do 
ouro Preto, reclama da falta de 
sinalização nas ruas que tiveram 
os sentidos alterados e da obri-
gatoriedade de passar pela ave-
nida fleming, que nos horários 
de pico e nos fins de semana tem 
registrado grande volume de 
veículos e congestionamentos.  

cansados dos transtornos, 
a população resolveu agir. no 
último dia 18, uma reunião foi re-
alizada, no bairro ouro Preto, na 

Comerciantes discutem 
trânsito no Ouro Preto

Volta da mão dupla de direção na rua 
Monteiro Lobato é a principal reivindicação

presença de moradores e comer-
ciantes dos bairros castelo e ouro 
Preto, representantes da ascobop, 
da associação de Moradores 
do bairro castelo e do deputado 
estadual fred costa (Pen), que 
prometeu ajudar os comerciantes 
e demais prejudicados.

o presidente da associação 
de Moradores do bairro castelo, 
dorgival Modesto, também par-
ticipou do encontro. no dia se-
guinte, ele redigiu um ofício que 
seria encaminhado à ascobop, 
para ser entregue à BHtrans, 
junto com as outras reclama-
ções. no documento ele pede 
que a rua Monteiro Lobato volte 
a ser uma via de mão dupla.

“da maneira que está e sem 
sinalização não é bom para 
ninguém. a mudança arrasou o 
comércio no ouro Preto. Pedi-
mos a volta da mão dupla para 
atender, principalmente aos 
interesses desses comerciantes. 

quem não conhece a região não 
consegue chegar ao bairro cas-
telo”, ressalta Modesto.

segundo o diretor executivo 
da ascobop, abílio azambuja 
rodrigues filho, 15 lojas da 
rua Monteiro Lobato foram fe-
chadas nos últimos meses. ele 
acredita que a inversão do tráfe-
go no sentido centro/bairro irá 
“oxigenar” o comércio. “tal me-
dida beneficiaria imediatamente 
e definitivamente os moradores 
e comerciantes”, avalia.

a policial Militar Márcia 
Lúcia iasbeck Brasil, moradora 
do castelo há 15 anos, disse 
que as alterações feitas pela 
BHtrans foram mal pensa-
das. “a sensação que tenho 
é que o acesso ao bairro foi 
ignorado, pois foram cortados 
todos os acessos diretos que 
vinham da avenida carlos Luz 
para o castelo. ao impedir a 
passagem pela rua Monteiro 

Lobato ficamos totalmente 
perdidos, sem sinalização, e 
tendo que fazer zig zags por 
ruas internas do ouro Preto”, 
reclama. agora, quem vem 
para o castelo precisa passar 
pela rua Mantena, cortar várias 
ruas e só depois pegar a aveni-
da fleming. “este trecho tem 
sido desgastante e não temos 
opções para tentarmos fugir do 
congestionamento da  avenida 
fleming”, desabafa ela.

a BHtrans informou que 
desde dezembro de 2012 vem 
sendo implantado um amplo 
projeto de trânsito no bairro 
ouro Preto e que as melhorias 
atendem às solicitações da co-
munidade e foram amplamente 
discutidas em reuniões com os 
moradores. ainda de acordo 
com a BHtrans, o projeto visa 
aumentar a segurança para os 
pedestres, melhorar a circulação 
viária, aumentando a capacidade 
das principais vias do bairro e 
melhorar a fluidez do tráfego de 
passagem na região. o principal 
objetivo seria organizar o tráfe-
go, que antes tinha mais opções 
para acesso ao bairro castelo, 
contudo, impactava muito o 
bairro ouro Preto, criando ain-
da situações perigosas para os 
pedestres da região. o órgão 
ressaltou que sugestões e recla-
mações devem ser registradas na 
central de atendimento telefô-
nico da Prefeitura, no telefone 
156, ou no portal da empresa, 
www.bhtrans.pbh.gov.br.

Encontro reuniu moradores, comerciantes e o deputado estadual Fred Costa
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o padre Júlio césar Gon-
çalves amaral é o novo pároco 
da igreja nossa senhora de 
Guadalupe, no bairro castelo. 
ele tomou posse no último dia 
23 de fevereiro, em solenidade 
presidida pelo bispo auxiliar de 
Belo Horizonte, dom Joaquim 
Mol, e na presença de centenas 
de moradores do bairro castelo. 
fiéis do bairro são Joaquim, 
onde padre Júlio atuava ante-
riormente, também participaram 
da festa.

faixas de boas vindas e ou-
tras diversas homenagens foram 
prestadas ao novo padre durante 
sua chegada. em seu primeiro 
sermão, ele agradeceu o cari-
nho da população do castelo. 
“chego com o coração aberto 
e muita vontade de servir a esta 
paróquia, dando continuidade a 

Padre Júlio César Gonçalves do Amaral, novo pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe, recebe o cargo de Dom Joaquim Giovani Mol 

Guimarães, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

Igreja do bairro Castelo tem novo padre
teve como pároco durante todo 
este tempo o padre celso an-
tônio faria da rocha, também 
muito querido pelos moradores. 
sob sua direção duas igrejas 
foram construídas no Bairro 
castelo. Padre celso foi levado, 
em carreata, até o seu novo local 
de trabalho, no bairro Buritis.

sob nova direção a paróquia 
já preparou uma programação 
especial para a semana santa, 
que inclui mutirão de confis-
sões, via sacra e celebrações. 
o programa está disponível nas 
igrejas nos horários de missas. 
Para outras informações basta 
ligar na secretaria da paróquia: 
(31) 3476-8692 ou acessar o 
site:www.pnsguadalupecastelo.
com.br  ou a fan Page: https://
www.facebook.com/PnsGua-
dalupecastelo

o nível de endividamento 
do consumidor da capital mi-
neira cresceu pelo segundo mês 
consecutivo. em fevereiro, o 
número de registros junto ao 
serviço de Proteção ao crédito 
(sPc) da câmara de dirigen-
tes Lojistas de Belo Horizonte 
(cdL/BH), cresceu 2,63% na 
comparação com o mesmo perí-
odo de 2013. no mês de janeiro, 
a inadimplência teve aumento 
de 5,94%, nesta mesma base de 
comparação.

a economista da cdL/BH, 
ana Paula Bastos, atribuiu o 
resultado ao aumento do nível 
de preços sobre a renda dos 
trabalhadores e as elevações 
da taxa de juros. “Juntos, esses 
fatores contribuíram para a 
desorganização financeira dos 
consumidores, que acabaram 

um trabalho muito bonito que 
foi iniciado há 16 anos. estou 
tirando minhas sandálias para 
pisar neste solo com muito ca-
rinho. e que juntos possamos 

construir uma experiência bonita 
para o reino de deus.”

a Paróquia nossa senhora 
de Guadalupe comemorou 15 
anos de existência em 2013 e 

a Justiça de Minas Gerais 
determinou que a Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH) suspen-
da o reajuste de 45% cobrado 
na taxa de coleta de resíduos 
sólidos (tcr), que foi embu-
tido no imposto Predial e terri-
torial urbano (iPtu) de 2014. 
a determinação é fruto de uma 
ação individual, movida pelo 
deputado estadual fred costa 
(Pen), que tinha sido negada 
em primeira instância, mas 
teve o recurso acatado pela 
Justiça em fevereiro. 

Na prática significa que a 
PBH tem até o início de abril 
para enviar nova guia de co-
brança com a devida correção 
da taxa de coleta de resíduos 
sólidos, que deve ser no mes-
mo valor à do ano de 2013, 

acrescida apenas pela correção 
monetária de 5,91%, corres-
pondente ao Índice nacional 
de Preços ao consumidor 
amplo (iPca).

segundo o deputado fred 
costa, a decisão abre precedente 
para que toda a população tenha 
a cobrança suspensa. segun-
do ele, a Justiça se decidiu 
contrária ao aumento porque 
entendeu que houve excessiva 
majoração da taxa. “após a 
argumentação das partes, o 
desembargador entendeu ser 
ilegal tal cobrança e determi-
nou um prazo de 10 dias para 
que a prefeitura emita um novo 
boleto. agora vamos entrar 
com uma ação coletiva para 
beneficiar todos os cidadãos”, 
comentou costa.

Justiça suspende reajuste 
de 45% na taxa de lixo

Belo-horizontino está mais 
inadimplente, diz cdL

tornando-se inadimplentes”, 
explicou. no acumulado deste 
ano, o índice de inadimplência 
teve alta de 4,25%. 

 “o início do ano é marcado 
por uma série de despesas em 
função do pagamento de impos-
tos, matrículas e material esco-
lar, e por isso, muitos consumi-
dores não conseg-iram honrar 
seus compromissos financeiros”, 
explicou ana Paula.

o sexo masculino foi o res-
ponsável pela maioria (54,03%) 
das inclusões no sPc da cdL/
BH. Já o sexo feminino cor-
respondeu a 45,97% dos re-
gistros. os consumidores com 
idade de 30 a 39 anos foram os 
mais inadimplentes (24,84%). o 
maior número de inadimplentes 
(84,75%) registrou-se nas faixas 
até r$ 250,00. (Por cdL/BH)

uma das críticas mais comuns ao advento da internet e das comunicações in-
terativas por suas vias: chats, sites de relacionamento, facebook, instagram, What-
sapp, twitter etc. é a possibilidade das pessoas ali se apresentarem com falsas 
características físicas, ‘mudarem’ seu jeito de ser, sua profissão, até mesmo o seu 
sexo. tanto os representantes da mídia quanto os estudiosos do meio acadêmico, 
ao pesquisarem o comportamento humano frente às novas tecnologias, se mostram 
intrigados diante dessas formas de ‘mentira’, e até mesmo parecem ter sua curiosi-
dade aguçada frente a essa possibilidade.

seríamos muito simplistas se disséssemos que o homem está atuando dessa 
maneira apenas porque a internet abre essa possibilidade. esta é, sem dúvida, parte 
da verdade, uma vez que o anonimato propiciado pela net, facilita, por exemplo, 
um certo descompromisso nos relacionamentos estabelecidos nos chats, e permite a 
comunicação entre os participantes sem que haja uma real ‘exposição’ dessas pes-
soas. Mas a internet, na mesma medida, nos permite também ampliar as relações 
(amorosas, profissionais, ou de amizade) e essa mesma condição de anonimato - que 
propicia a ‘mentira’ - também abre a possibilidade de um grau de auto-exposição 
surpreendente entre as pessoas que optam por uma atitude de ‘sinceridade virtual’.

assim, uma pergunta inevitavelmente se faz necessária: por que o ser humano 
mente ? e junto a ela se seguem outras: estaremos mentindo mais? ou ainda: Por que 
será tão difícil ‘ser’ quem realmente somos? todas as ‘mentiras da net’ são iguais?

Claro que não podemos deixar de qualificar esse ‘mentir’. Também, não pode-
mos ignorar a utilidade que esse mentir pode ter, em alguns casos. Pensemos num 
menino adolescente, tímido, que frente a uma menina ou a um grupo de amigos, 
não consegue expor as qualidades e habilidades que realmente possui, tais como 
inteligência, senso de humor refinado, etc. Num chat, ele pode brincar de ser extro-
vertido, ou seja, pode se expor sem medo de se machucar, experimentando assim 
outras facetas de si mesmo. Passada essa experiência, é claro que será importante 
que ele perceba que tem um estilo próprio, e que pode se manifestar com maior 
segurança, na vida real.

com esse exemplo quero ilustrar um primeiro aspecto deste ‘mentir’ como 
sendo uma possibilidade de experimentação de novas maneiras de ser ou de 
descoberta de aspectos próprios antes não reconhecidos. a partir dessas desco-
bertas, se faz necessário o risco de expor essas características em outras mani-
festações de nossa vida. uma outra possibilidade deste ‘mentir’ é aquela na qual 
a internet é usada como ferramenta para atividades ilícitas ou mesmo criminosas, 
como o aliciamento de menores ou tráfico de drogas. Na Net, como em todos os 
campos do humano, a lei se faz necessária. são seres humanos que usam a internet, 
seres que fazem escolhas, e que têm que se responsabilizar por elas.

contudo, existe um ‘mentir’ na net que não tem relação com uma ação crimi-
nosa, mas que também não amplia as possibilidades da pessoa. Mentiras que pa-
recem amarrar a pessoa e não a ajudam a descobrir novos aspectos de si mesmas.

vivemos em um mundo (e uma era) onde supostamente ‘devemos ser’ mui-
tas coisas: competentes profissionais, grandes filhos, conscientes cidadãos, ardentes 
amantes, maravilhosos esposos (ou esposas) e, claro, superpais. angustio-me só ao 
relacionar estes tantos ‘deveres’! esse ‘dever ser’ nos escraviza por um lado, mas 
vislumbrar a possibilidade de, em algum lugar, por alguns momentos, poder mesmo 
ser tudo isso, é fascinante. e um bom exemplo desse ‘lugar’ é a internet.

Para servir a esse artifício a internet funciona muito bem. Mas a questão é an-
terior: por que sentimos tanto medo de ser nós mesmos, incompletos e nem sempre 
brilhantes? será que não é mais fácil enxergar que podemos ser especialmente in-
teressantes sem termos que ser ‘outro’? ou ainda, sem termos que ser perfeitos em 
todos os aspectos?

A reflexão à qual devemos nos propor, a cada momento em que nos sentirmos 
tentados a mentir (afinal, todo mundo faz isso) ou em que apenas estivermos refle-
tindo sobre a mentira na net é: a serviço do quê ela está ali? e se a resposta for: por-
que quero ser (ou apenas parecer?) alguém que não sou, o problema não estará na 
mentira em si mesma. Mas, poderá estar no sentido que estaremos atribuindo a esse 
falseamento da verdade: a busca por um ser (ou estar) em um lugar ao qual nunca se 
chegará. não ao menos por esta via!

A culpa é da 
Internet???
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em dia artigo
deBorA GriBel AndrAde(*)

o Bullying é um termo inglês usado para designar compor-
tamentos agressivos, ameaçadores e violentos contra um sujeito. 
É comum aos ambientes escolares e meios sociais. refere-se 
a atos que ocorrem de maneira repetitiva e direcionada a uma 
determinada pessoa, que não agrada ou não se encaixa em al-
gum padrão estipulado pelo agressor. Percebe-se que é comum, 
nas escolas, crianças e adolescentes usarem a luta e as ameaças 
para conseguirem o que desejam. esse desejo é algo subjetivo, 
já que provém de alguém que, por determinada crença, julga o 
outro inferior. normalmente, os bullies (agressores) escolhem 
aqueles que estão se diferenciando do grupo.

É tarefa da escola e da família observar os comportamen-
tos da criança e do adolescente. na escola, o aluno tende a se 
isolar dos colegas, já que não consegue se aproximar deles e 
socializar. Ele começa a apresentar dificuldades no processo 
de aprendizagem, visto que a agressão lhe deixa angustiado ao 
ponto de não conseguir se concentrar e ter algum momento de 
tranquilidade. além disto, percebe-se hematomas, arranhões, 
roupas rasgadas e até mesmo cortes. em casa, os responsáveis 
podem suspeitar da prática do Bullying contra a criança/adoles-
cente quando este começa a querer faltar à aula e cria desculpas 
para isso, além de sintomas físicos, como dores de cabeça 
frequentes, enjoo, perda de apetite e insônia. normalmente, 
tendem a gastar mais dinheiro, pois desejam adquirir objetos 
para impressionarem os colegas, já que sua socialização fica 
prejudicada. Os pais devem ficar atentos ao relacionamento dos 
filhos com outros colegas, observando como ele está socializan-
do, fator importante na identificação do Bullying.

o ideal nesta situação é uma conversa entre escola e pais, 
ou responsáveis, por esta criança/adolescente, já que é na es-
cola e em casa que o jovem está mais propício a se mostrar e, 
com isso, suas dificuldades aparecerem. Essa parceria é sempre 
muito importante, pois são a escola e a família os principais 
responsáveis no processo de desenvolvimento, tanto da criança, 
quanto do adolescente.

a psicoterapia tem propiciado um espaço ao sujeito para 
elaborar o acontecido. o terapeuta abre esse espaço para escu-
tar, fazendo o sentimento aparecer. a vítima do Bullying sofre 
de baixa autoestima, não confia em si mesmo nem no que pode 
oferecer ao outro em uma relação de amizade. este processo 
fortalece o indivíduo, fazendo com que ele comece a se en-
xergar como sujeito capaz de se relacionar e de ser aceito pelo 
outro. Muitas vezes, a vítima permite que isto aconteça com ela, 
já que lhe faltam força e confiança e, também, para orientar e 
dar espaço aos pais e à escola. o psicólogo se torna mais um 
elemento na ponte que há entre escola e família.

*deBorA GriBel AndrAde é PsiCóloGA ACoMPAnhAr AlíPio de 
Melo - deBorA.AndrAde@ACoMPAnhAr.CoM.Br - CrP 04/30349 

(31) 3474-7693 - www.ACoMPAnhAr.CoM.Br

Bullying, uma 
violência social

clientes e funcionários do 
supermercado super nosso, 
localizado na avenida Heráclito 
Mourão de Miranda, 1.700, no 
bairro castelo, viveram uma 
tarde pânico no último dia 18. 
o tumulto no interior e também 
do lado de fora da loja começou 
depois que o balconista Jaílson 
Guimarães dos santos, 38, de 
posse de uma faca, fez sua re-
fém a auxiliar de operações Ma-
ria Geralda narciso, 30, também 
funcionária do supermercado.

com a faca no pescoço da 
colega de trabalho, o balconista 
a ameaçou de morte por cerca 
de 40 minutos. o corre-corre 
foi grande e a loja foi esvaziada 
rapidamente. sete viaturas da 
Polícia Militar (PM), entre elas 
como o pessoal do Grupo de 
ações táticas especiais (Gate) 
e do tático Móvel, chegaram ao 
local por volta das 17h15. uma 
ambulância também foi aciona-
da para atender a vítima caso o 
pior acontecesse.

de acordo com a PM, Jaíl-
son fez a auxiliar de operações 
sua refém no momento em que 
ela estava no refeitório. “É você 
mesmo”, teria dito a ela. no Bo-
letim de ocorrência o funcioná-
rio relatou que há meses estava 
pedindo para ser demitido, mas 
não estava conseguindo. ele 
trabalhava na empresa há seis 
anos e disse estar passando por 
problemas pessoais, familiares e 
com o consumo de bebidas.

a confusão só terminou por 
volta das 18h, quando Jaílson 
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Funcionário do super Nosso 
faz colega refém por 40 minutos

Ameaça de morte assustou os funcionários e clientes 
que estavam no local; loja foi esvaziada às pressas

resolveu se entregar, depois de 
muita conversa entre ele, os po-
liciais e seu chefe. a ocorrência 
foi registrada na 8ª companhia 
da Polícia Militar como seqües-
tro e cárcere privado. Jaílson 
foi preso e encaminhado para a 
Polícia civil, onde prestou novo 

depoimento. até o fechamento 
dessa edição, ele ainda perma-
necia preso. 

o supermercado divulgou 
uma nota em que confirma a 
versão da PM. de acordo com 
o documento, o funcionário é 
de uma empresa terceirizada. a 

a associação Mineira de su-
permercados (amis) informou, 
por meio de sua assessoria, que 
não possui um levantamento 
sobre o número de ocorrências 
policiais registradas nos super-
mercados de Belo Horizonte, 
mas reconhece que a violência 
tem aumentado a cada ano nesse 
tipo de estabelecimento comer-
cial. a amis também não soube 
informar qual o tipo de ocorrên-
cia é mais frequente nos super-
mercados do estado e ressaltou 

apenas que cada loja tem seu 
próprio esquema de segurança e 
responde pela segurança de seus 
funcionários e clientes.

o presidente da associação 
de Moradores do Bairro castelo 
e do conselho de segurança 
Pública (consep8), dorgival 
Modesto, disse que não tem sido 
procurado pelos comerciantes do 
castelo, com queixas sobre as-
saltos ou outros tipos de delitos. 
ele ressalta ainda que a omissão 
dos empresários não tem ajudado 

em nada e faz parecer que a situ-
ação no bairro é tranqüila.

“os comerciantes não tem 
procurado a associação de Mora-
dores e nem o consep8 para pedir 
ajuda. deveriam se unir e partici-
par das reuniões que fazemos com 
as Polícias civil e Militar para 
conseguirem alguma ação junto 
a elas. são acomodados. só nos 
procuram depois que o assalto já 
aconteceu, enquanto precisaría-
mos pensar juntos em uma ação 
preventiva”, disse Modesto.

empresa ressaltou ainda que a 
polícia foi acionada de imediato 
e a refém libertada, sem feri-
mentos e passa bem.  

no dia seguinte ao ocorrido 
o supermercado funcionou nor-
malmente. no entanto, o medo 
ainda fazia parte da vida de al-
guns moradores do bairro caste-
lo. “a violência está em todos os 
lugares, mas nunca pensei que 
uma coisa dessas fosse acon-
tecer dentro de um supermer-
cado, ainda mais envolvendo 
um funcionário. quando vi 
aquele tanto de viatura na por-
ta fiquei assustada e só queria 
estar bem longe dali”, disse a 
farmacêutica aline da rocha, 
que passou pelo local no mo-
mento em que a funcionária 
era mantida refém.

amis reconhece aumento da 
violência nos supermercados

A movimentação de viaturas policiais foi grande na porta do supermercado
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Ela é o carro-chefe de uma casa especializada 
em carnes nobres. A costela ao molho barbecue, 

com corte feito exclusivamente para o Boi 
Vindo, é a mais pedida pelos clientes. 
Assada na brasa, a iguaria chega à 
mesa com sabor inigualável, o que lhe 
garante o título de melhor costela ao 
barbecue do Brasil, como defendem 
os donos do estabelecimento. O 
ambiente bem decorado inovou no 
Sagrada Família quando foi aberto, 
em 2009, e até hoje é referência em 
gastronomia na região. O espaço é 
familiar, descontraído e agrada aos 
frequentadores, que são recebidos 
com produtos de qualidade e 
atendimento personalizado. Tanto 
capricho, faz do Boi Vindo uma 

excelente escolha para comemoração de 
aniversários, confraternizações e eventos. 

Cerca de 18 mil pessoas vão ao Boi Vindo 
mensalmente. São atraídas pelo cardápio, 

que oferece os melhores cortes de carnes 
– filé, picanha, alcatra, além de aves e do 
salmão no braseiro. Há também deliciosas 

saladas, espetinhos, hambúrgueres e porções. 

A degustação fica mais saborosa ao som da 
música ao vivo e no espaço kids a diversão da 
criançada é garantida. O sucesso do negócio 
é resultado do serviço de alto padrão aliado 
à intensa dedicação da equipe. “Mais da 
metade dos funcionários estão na casa desde 
a inauguração. Temos a responsabilidade de 
atender bem sempre”, diz um dos sócios, 
Joaquim Nunes Filho. O administrador, 
especializado em marketing, também se 
formou em gastronomia e fez cursos na área 
fora do país. O cardápio leva sua assinatura.

“A melhor costela

    FICHA TÉCNICA

Casa: Boi Vindo Steakhouse

Proprietários: Joaquim Nunes Filho e Adélcio de Castro Coelho

Salão: São 1.300 m2 com capacidade para 700 pessoas e   
           playground para crianças

Endereço: Av. Petrolina, 875 - Sagrada Família

Contato: (31) 2512-8080 / 2512-5555

Email: contato@boivindo.com.br

Atrações: Música ao vivo e shows. 

Horário de funcionamento:

18h a 0h (terça à quinta-feira) / 18h a 1h (sexta-feira)

12h a 1h (sábado) / 12h às 23h (domingo)

do Brasil”

gastronomia
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Anulação 
do casamento
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alguns leitores me perguntam se é possível voltar a ser 
solteiro, sim é possível. contudo, tendo em vista o grande 
interesse da sociedade em manter os casamentos, almejando 
equilibrar a família que é à base da sociedade, a lei estabelece 
situações criteriosas para a anulação do casamento.

o processo é judicial e reconhecerá a existência de um vício 
na celebração do casamento que o impede de produzir seus 
regulares efeitos. (artigo 1.550 ss do cc).

o que difere a separação da anulação, é que uma vez 
julgada procedente a ação de anulação o casamento deixa de 
existir como se nunca tivesse acontecido, voltando os cônjuges 
a serem declarados solteiros. 

uma das possibilidades esta quando um dos cônjuges des-
cobre que se casou com a pessoa errada, mas isto dependerá da 
situação. o chamado erro essencial quanto à pessoa pode ser 
motivo para a anulação. contudo, isso se refere apenas a situa-
ções muito graves e devidamente comprovadas (por exemplo, 
se o cônjuge estava usando falsa identidade, se era foragido da 
polícia etc.), e desde que a pessoa que pleiteia a anulação des-
conhecesse esses fatos antes de se casar. Por outro lado, alegar 
que você se decepcionou com seu marido/mulher, e que ele ou 
ela não é exatamente o que você esperava, não dá. 

anular um casamento para tornar-se solteiro, somente com 
razões suficientemente graves. Assim, dizer que as coisas não 
estão transcorrendo de acordo com o esperado em relação ao 
cônjuge não justificaria, perante o Juiz, o pedido de anulação 
do matrimônio e a volta ao estado civil anterior.

Quanto a infidelidade, esta costuma ser considerada como 
causa de divórcio e não de anulação do casamento. 

ser um dos cônjuges homossexual pode ser motivo de anu-
lação desde que comprove o desconhecimento de tal situação 
após o casamento.

a não virgindade não é motivo para a anulação, visto nem 
mesmo haver lei que obrigue alguém a se casar virgem.

no caso de cônjuge portador de Hiv, que não tenha comuni-
cado ao seu marido/esposa antes de se casarem, será permitida a 
anulação desde que a enfermidade coloque em risco o cônjuge 
e seus descendentes. 

Marido impotente é uma das causas de anulação, desde que 
a mulher prove que não sabia que o marido possuía tal proble-
ma e que este é irremediável, ou seja permanente. 

quanto a não querer ter relações sexuais, alguns juízes con-
sideram que a recusa é motivo para anulação. outros acreditam 
que há motivo apenas para a separação. 

na edição de outubro de 
2012, o JornaL do Bairro 
casteLo noticiou a chegada 
de Lou Lou (reino unido) e 
Leon (espanha), o novo casal de 
gorilas que passaria a viver no 
zoológico de Belo Horizonte e 
prometia ser a grande atração do 
lugar. seis meses depois o jornal 
traz outra excelente notícia para 
os moradores do bairro castelo: 
está confirmada a gravidez de 
Lou Lou.

essa é a primeira vez que 
ocorre uma gestação de gori-
las em um zoológico da amé-
rica do sul. de acordo com o 
site Gorilla Land, em 2013, 
foram registrados apenas 28 
nascimentos de gorilas em 
cativeiro, em todo o mundo. 
Lou Lou foi trazida juntamen-
te com Leon para a formação 
de um grupo reprodutivo da 
espécie no zoológico da ca-
pital mineira. o casal divide 
o mesmo recinto com a gorila  
imbi, que vive no zoo de BH 
desde 2011 e estava sozinha 
desde a morte de idi amin, em 
março de 2012.

a gravidez em tão pouco 
tempo superou as expectativas 
de todos. segundo carlyle 
Mendes coelho, médico vete-
rinário e diretor do Jardim zo-
ológico, a gravidez de Lou Lou 

O filhote de Lou Lou 
(acima) deve nascer em 

novembro; o acasalamento 
dos gorilas (ao lado) foi 

acompanhado pela equipe 
de biólogos do Zoológico

Casal de gorilas do 
Zoológico de BH terá filhote

Essa é a primeira vez que ocorre uma gestação 
de gorilas num Zoológico da América do Sul

evidencia o sucesso da adap-
tação dos gorilas ao novo lar. 
“os animais passaram por um 
período de adaptação de cerca 
de dois meses e têm demons-
trado uma convivência bastante 
pacífica. Temos que comemorar 
essa gestação. conseguimos 

recriar um ambiente 
que proporcionou esse 
feito, que é muito difí-
cil”, disse.

a gravidez da gori-
la foi descoberta pelos 

biólogos da seção de Mamí-
feros. eles observaram que 
Lou Lou estava apresentando 
comportamento um pouco di-
ferente do que o normal: mais 
quieta, sonolenta e rejeitava 
alguns itens que normalmente 
apreciava bastante, como su-
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percebidas alterações na regula-
ridade do seu ciclo estral (cio). 
a gestação dura oito meses e 
meio, portanto, a chegada do 
filhote está prevista  para o mês 
de novembro.

de acordo com carlyle, a 
reprodução dos gorilas é uma 
ótima novidade, pois se trata 
da primeira gestação da espécie 
em um zoológico sul-americano. 
É também um fato esperado, 
pois os animais são saudáveis, 
estão em idade fértil, e vêm 
demonstrando comportamentos 
naturais da espécie, inclusive o 
de acasalamento.

“a rapidez desse resultado, 
levando em conta que Leon e 
Lou Lou foram para o recinto há 
poucos meses, é mais uma com-
provação do bom trabalho de 
toda a equipe da zoo-Botânica 
na manutenção adequada dos 
animais do zoo”.

o presidente da fundação 
zoo-Botânica, Jorge espeschit, 
destaca a relevância do da no-
tícia em termos da conservação 
ambiental. “nossos esforços 
estão sempre voltados para a 
educação ambiental e a preser-
vação das espécies da fauna e da 
flora. Nesse sentido, a gravidez 
de Lou Lou sinaliza que estamos 
no caminho certo”, afirma.



8

diversos

letíCiA uesuGi é PuBliCitáriA, editorA de vídeos, BloGueirA, ColunistA 
e ACABA de desCoBrir MAis uMA PAixão/função: CoZinhAr! Adorou 
fAZer quitutes PArA BrAsileiros no CAnAdá e PensA eM PAssAr reCeitAs 
nutritivAs, AléM dAs de BeleZA! se voCê quer ConheCer MAis o trABAlho 
dessA GArotA-Multi-função ACesse: www.letisMAkeit.BloGsPot.CoM

Março de 2014

oi gente querida! e o carnaval acabou, as águas de março vieram 
e a vida continua. Pra vocês outono, pra mim, finalmente primavera. O 
que acho bom dessa época do ano é que podemos falar “de igual para 
igual”, porque é nesse momento que nossas tendências se cruzam com 
mais facilidade. Por isso, nesta edição, vamos falar do candy colors, 
que deixou de ser tendência e veio para ficar! Espero que gostem!

será? Já é!
depois de algumas temporadas, o que era tendên-

cia foi se solidificando até ganhar nome. Era a invasão 
dos tons pasteis, que ao meu ver começou em 2006 no 
cinema (vide o filme “Marie Antoinette) e hoje ganhou 
até nome: candy colors.

Do filme para as passarelas foi um passo e entra 
ano, sai ano a palette volta com tudo, vocês também repararam?

Na hora do make:
Pra não ter erro anote as dicas de 

Tim Quinn, maquiador oficial da Giorgio 
armani cosmetics nos estados unidos 
(fonte: revista eLLe québec - 04/2014): 

- Lilás e azuis vão bem com todas as 
cores de olhos

- cores compostas do vermelho (rosas e malva por exemplo) dão 
valor aos olhos azuis e verdes

- tons amarelos e rosas vão bem para peles escuras
- ao se maquiar com tons pasteis, blush e baton devem seguir o 

mesmo tom.

No armário...
Já no armário, segue a regra da cartela 

de cores que você encontra lá no blog Lets 
Make it (na barra de pesquisa procure por 
color Blocking, as regras de como combi-
nar são as mesmas, passa lá!)

e nos “balangandãs”?
acessórios, ahhhhh a maravilha! É 

com eles que sempre dá pra apostar na 
onda da moda sem medo de ser feliz, né? 
se você é dessas que pega a onda de man-
sinho, vá com tudo nos sapatos, bolsas, 
cintos, bijoux ou mesmo (os santos) esmal-
tes. desde que você combine as cores, dá 
pra usar tudo num tom, ou até mesmo em 
vários... aí, vai da sua imaginação!

então é isso meus queridos! espero que tenham gostado das dicas! 
vejo vocês no próximo mês!

ClICk – Belo Horizonte, salvador, Brasília 
e são Paulo também vão sediar jogos do torneio de 
futebol dos Jogos olímpicos do rio, em 2016. a in-
formação foi confirmada na última quarta-feira (19), 
durante o primeiro dia da sexta visita oficial da Co-
missão de coordenação do comitê olímpico inter-
nacional para o evento no Brasil. em Belo Horizonte 
os jogos serão no Mineirão. em salvador as partidas 
acontecerão na fonte nova e, em Brasília, no está-
dio Mané Garrincha. A confirmação desses estádios 
e dessas cidades, incluindo são Paulo, foi realizada 
através de imagem divulgada pelo comitê organiza-
dor dos Jogos Olímpicos do Rio no seu perfil na rede 
social twitter. a olimpíada de 2016, no rio, tem a ce-
rimônia de abertura marcada para 5 de agosto. a festa 
de encerramento será no dia 21.


