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O golpe que culminou no impeachment 
da ex-presidenta Dilma Rousse�  não 
veio à toa. Ele foi articulado entre 
setores das elites brasileiras e um 
deles, o empresarial, exigiu uma 
“fl exibilização” das leis do trabalho 
e Michel Temer, assim que assumiu 
a presidência, colocou o assunto 
em discussão. Maquiando com 
adjetivos como “modernização” da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e prometendo que a medida 
geraria mais empregos, o emedebista 
encabeçou a pauta no Congresso e, 
finalmente, sancionou a reforma 
trabalhista em novembro do ano 
passado. Há o que comemorar neste 
01 de maio, dia do trabalho? 
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PM prende 09 e apreende 
drogas e arma

Operação Safra

O fim de sema-
na foi de apreen-
sões em Anchieta 
e Piúma, municípios 
que compõem a área 
da 10ª Companhia 
Independente da PM. 
Nas ações policiais, 
entorpecentes e 
arma de fogo foram 
apreendidos e um 
veículo recuperado. 
Nove pessoas foram 
detidas pelas práticas 
ilícitas.

Na noite deste 
domingo (29), em 
patrulhamento pela 
Rodovia ES 060, na 
altura do bairro Praia 

Na tarde desta sexta-
-feira (27), o setor de pla-
nejamento da 10ª Cia 
Independente realizou 
reunião com outras insti-
tuições para tratar do início 
da Operação Safra, criada 
pelo Comando Geral, 
através da Diretriz de 
Operação n° 002/2018.

A Operação tem 

pensado o condutor 
afi rmou ser uma por-

cando a interação com 
a comunidade rural e 
abordagens a veículos 
e pessoas sob fundadas 
suspeitas.

Participaram des-
ta Reunião o Capitão 
F l a v i o  Z u c o l o t t o , 
Subcomandante da 
Unidade; O 2° Tenente 
Pyther Frank Amaro 

ção de 50 (cinquenta) 
gramas de cocaína 

Zuqui, chefe do setor 
de planejamento da 10ª 
Cia Independente; O sr. 
Fabricio Petri, Prefeito de 
Anchieta; Giovani Bissa 
Meriguete, Secretário 
Municipal de Agricultura 
e Abastecimento; O 
sr. Leonardo Antônio 
Abrantes,  Gerente 
Municipal de Segurança 

pura. Os policias fi ze-
ram buscas no mato 
às margens da rodo-
via e conseguiram 
encontrar a embala-
gem contendo o re-
ferido entorpecente. 
O casal foi detido.

Na sexta-feira (27) 
pela manhã, em con-
tinuidade à Operação 
Força Total, policiais 
militares abordaram 
um grupo de indi-
víduos em atitude 
suspeita e apreen-
deram uma escopeta 
calibre 12 no bairro 
Piuminas, em Piúma. 
Três menores foram 
apreendidos e dois 
adultos detidos.

Na noite de quinta-
-feira (26), após de-

Pública e Social;  A srª 
Jacinta Cristiana Barbosa, 
chefe do ENCAPER de 
Anchieta; O sr. Wander 
Nogueira, Gerente es-
tratégico da Guarda de 
Anchieta.

O sr. Fabricio Petri, 
prefeito de Anchieta, 
destacou a importância 
da Operação para o pro-

Da Redação
de Parati, uma guar-
nição da Força Tática 
da PM visualizou dois 
indivíduos suspeitos 
em uma motocicle-
ta. Ao perceberam 
a presença policial o 
condutor acelerou o 
veículo e tentou se 
evadir, sendo que o 
carona arremessou 
ao mato um invólucro 
de cor branca.

Os militares reali-
zaram acompanha-
mento e obtiveram 
êxito em abordar os 
suspeitos. Tratava-se 
de um casal. Durante 
as buscas pessoais 
nada de ilícito foi 
encontrado, porém, 
ao serem indagados 
sobre o material dis-

previsão de início no dia 
01/05/2018 e término 
no dia 30/09/2018, com 
o objetivo geral de au-
mentar a sensação de 
segurança na zona rural 
dos principais municípios 
produtores de café do 
estado, reforçando o pa-
trulhamento Ostensivo 
nas vias rurais, intensifi -

Polícia Militar apreende drogas e arma de gogo em Anchieta e Piúma
núncia de que uma 
motoneta furtada es-
taria escondida numa 
casa do bairro Niterói, 
Piúma, policiais milita-
res lograram êxito em 
localizar o referido ve-
ículo, que foi recupe-
rado e encaminhado 
à Delegacia de Polícia 
Civil.

Já durante a tarde, 
em abordagem reali-
zada por militares da 
Força Tática no bairro 
Nova Anchieta, em 
Anchieta, os policiais 
apreenderam duas 
aves silvestres, um 
tablete de maconha, 
duas balanças de pre-
cisão, dentre outros 
materiais. Dois ho-
mens foram detidos.
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dutor rural no período da 
colheita do café, que é 
quando aumenta o fl uxo 
de pessoas na região.

O capitão Zucolotto, 
Subcomandante da 
Unidade, agradeceu a 
participação das institui-
ções e frisou que a parce-
ria seria importante para 
o sucesso da Operação.
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PM prende 09 e apreende 
drogas e arma

Operação Safra

Polícia Militar apreende drogas e arma de gogo em Anchieta e Piúma
núncia de que uma 
motoneta furtada es-
taria escondida numa 
casa do bairro Niterói, 
Piúma, policiais milita-
res lograram êxito em 
localizar o referido ve-
ículo, que foi recupe-
rado e encaminhado 
à Delegacia de Polícia 
Civil.

Já durante a tarde, 
em abordagem reali-
zada por militares da 
Força Tática no bairro 
Nova Anchieta, em 
Anchieta, os policiais 
apreenderam duas 
aves silvestres, um 
tablete de maconha, 
duas balanças de pre-
cisão, dentre outros 
materiais. Dois ho-
mens foram detidos.

01 de Maio, há o que 
comemorar?

O  D i a  d o s 
Trabalhadores come-
morado em 1º de maio, 
relembra as dezenas de 
trabalhadores que em 
1886 foram mortos pela 
repressão policial, na 
industrializada cidade 
de Chicago (Estados 
Unidos), quando, milha-
res de trabalhadores 
foram às ruas reivindicar 
melhores condições de 
trabalho, entre elas, a 
redução da jornada de 
trabalho de treze para 
oito horas diárias.

Transposto para a 
realidade brasileira, 
através dos incipientes 
movimentos operários 
do início do século XX, o 
dia do trabalho não per-
deu a sua característica 
de dia de luta e reivin-
dicação por melhores 
condições de vida, para 
a classe trabalhadora.

Contudo, a sua incor-
poração pelo Estado, a 

Estados Unidos. No dia 
3 de maio houve um 
pequeno levantamento 
que acabou com uma 
escaramuça com a po-
lícia e com a morte de 
três manifestantes. No 
dia seguinte, 4 de maio, 
uma nova manifesta-
ção foi organizada, em 
protesto pelos aconte-
cimentos dos dias ante-
riores, tendo terminado 
com o lançamento de 
uma bomba por des-
conhecidos contra os 
policiais que tentavam 

dispersar os manifestan-
tes. A polícia abriu então 
fogo sobre a multidão. A 
explosão do artefato e 
o tiroteio que se seguiu 
resultaram na morte de 
sete policiais e pelo me-
nos quatro civis, além 
de ferir vários outros. 
Na sequência, cinco 
sindicalistas foram con-
denados à morte e três 
condenados à prisão 
perpétua. Estes acon-
tecimentos passaram a 
ser conhecidos como a 
Revolta de Haymarket. 

Três anos mais tar-
de, no dia 20 de junho 
de 1889, a segunda 
Internacional Socialista 
reunida em Paris decidiu 
convocar anualmente 
uma manifestação com 
o objetivo de lutar pela 
jornada de 8 horas de 
trabalho. A data esco-
lhida foi o primeiro dia 
de maio, como home-
nagem às lutas sindicais 
de Chicago. Em 1º de 
maio de 1891 uma ma-
nifestação no norte de 
França foi dispersada 

Fontes Wikipédia /
Blog/ O Barbeiro.com.br

partir de 1925, foi gra-
dualmente mudando a 
natureza do dia do tra-
balho, que adquiriu uma 
conotação ambígua: 
por um lado, Estado, 
empresas e sindicatos 
– ideologicamente ali-
nhados com a política 
governamental.

O Dia do Trabalhador, 
Dia do Trabalho ou 
Dia Internacional dos 
Trabalhadores é cele-
brado anualmente no 
dia 1º de maio em nume-
rosos países do mundo, 
sendo feriado no Brasil, 
em Portugal, Angola, 
Moçambique e outros 
países. No calendário 
litúrgico celebra-se a 
memória de São José 
Operário por tratar-se 
do santo padroeiro dos 
trabalhadores.

Essa manifestação 
tinha como finalidade 
reivindicar a redução 
da jornada de trabalho 
para 8 horas diárias e 
teve a participação de 
milhares de pessoas. 
Nesse dia teve início 
uma greve geral nos 

As datas signifi cativas para os trabalhadores geralmente não nascem de um evento feliz da 
história, mas representam marcos da luta por melhores condições de trabalho

pela polícia, resultando 
na morte de dez ma-
nifestantes. Esse novo 
drama serviu para refor-
çar o signifi cado da data 
como um dia de luta dos 
trabalhadores. Meses 
depois, a Internacional 
Socialista de Bruxelas 
proclamou esse dia 
como dia internacional 
de reivindicação de con-
dições laborais. 

Em 23 de abril de 
1919 o senado francês 
ratificou a jornada de 
8 horas e proclamou 
feriado o dia 1º de maio 
daquele ano. Em 1920 a 
União Soviética adotou 
o 1º de maio como feria-
do nacional, e hoje este 
exemplo é seguido por 
muitos outros países. 

Até hoje, o governo 
dos Estados Unidos se 
nega a reconhecer o 1º 
de maio como o Dia do 
Trabalhador. Em 1890, a 
luta dos trabalhadores 
estadunidenses conse-
guiu que o Congresso 
aprovasse que a re-
dução da jornada de 
trabalho - de 16 horas 
para 8 horas diárias.

ESPECIAL

Blog O Barbeiro.com.br

O dia do trabalho representa marco da luta por melhores 
condições de trabalho

dutor rural no período da 
colheita do café, que é 
quando aumenta o fl uxo 
de pessoas na região.

O capitão Zucolotto, 
Subcomandante da 
Unidade, agradeceu a 
participação das institui-
ções e frisou que a parce-
ria seria importante para 
o sucesso da Operação.
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Os Passos de Anchieta, 
inscreva-se

Precarização do trabalho, salários menores, insegurança e até doenças psicossociais. Em entrevista à Fórum, o diretor técnico do 
Dieese, Clemente Ganz Lúcio, explicou como a reforma trabalhista começará a dar seus sinais em um futuro já certo de profundas 
transformações no mundo do trabalho

Reforma trabalhista: o pior ainda está por vir

O go lpe  que 
culminou no im-
peachment da ex-
-presidenta Dilma 
Rousseff não veio 
à toa. Ele foi articu-
lado entre setores 
das elites brasi-
leiras e um deles, 
o  e m p r e s a r i a l , 
exigiu uma “f le-
xibi l ização” das 
leis do trabalho 
e Michel Temer, 
assim que assu-
miu a presidência, 
colocou o assun-
to em discussão. 
Maquiando com 
ad je t ivos  como 
“modernização” 
da Consolidação 
d a s  L e i s  d o 
Trabalho (CLT) e 
prometendo que 
a medida geraria 
mais empregos, 
o emedebista en-

o u  a t é  m e s m o 
diminuir o papel 
do sindicato nas 
negociações tra-
balhistas.

En t re  as  mu-
danças, a refor-
ma l ibera a ter-
cei r ização para 
qualquer ramo de 
atividade; cria o 
trabalho intermi-
tente, que permite 
a contratação de 
funcionários sem 
horários fixos de 
trabalho, ganhan-
do de acordo com 
o tempo que tra-
balharem; permi-
te que o horário 
de a lmoço seja 
reduzido para 30 
minutos; autoriza 
a divisão das fé-
rias em três perío-
dos e os acordos 
individuais entre 
patrão e emprega-
do passam a valer 
mais do que as 
convenções e os 

ção, já seria possí-
vel mensurar seus 
impactos.

De acordo com 
Clemente Ganz 
Lúcio, que é di-
retor técnico do 
Dieese, a reforma 
trabalhista deve 
s e r  e n t e n d i d a 
como uma medida 
que muda profun-
da e estrutural-
mente as relações 
de  t raba lho  no 
Brasil e que seus 
reais efei tos só 
poderão ser ob-
servados em um 
período de mé-
dio a longo prazo. 
Como o país vem 
de uma recessão, 
é impossível ana-

www.revistaforum.
com.br

cabeçou a pauta 
no Congresso e, 
f inalmente, san-
cionou a reforma 
trabalhista em no-
vembro do ano 
passado.

E l o g i a d a  p o r 
e m p r e s á r i o s  e 
criticada por tra-
balhadores, sin-
dicalistas e espe-
cialistas em direito 
do trabalho, a re-
forma trabalhista 
promove um ver-
dadeiro desmonte 
na legislação que 
garantia o míni-
mo de segurança, 
salubridade e es-
tabilidade ao tra-
balhador. A nova 
legislação atende 
às demandas do 
mercado que que-
ria poder demitir 
sem ter que gas-
tar uma fortuna, 
contratar sem ter 
que pagar férias 
de forma integral 

lisar as condições 
do trabalho usan-
d o  c o m o  f a t o r 
apenas a reforma 
trabalhista, mas o 
especialista aler-
ta para os efeitos 
que essa nova le-
gislação trará no 
futuro, tomando 
como exemplo , 
inclusive, a expe-
riência de outros 
países que ado-
taram “flexibiliza-
ções” parecidas.

“O risco de o 
trabalhador não 
ter contr ibuição 
previdenciária é 
al to;  o r isco de 
ele ter vínculos de 
trabalho e ter um 

acidente e ficar 
desprotegido, é 
alto. Há também 
o que aconteceu 
em out ros  pa í -
ses:  o aumento 
do adoecimento 
decorrente não 
mais de um es-
forço físico, mas 
o  adoec imento 
por fatores psi-
cossociais. Então, 
há insegurança, 
s t r e s s ,  m e d o , 
falta da renda, a 
perda de vínculo 
com os demais 
companheiros de 
trabalho, a estig-
matização de ser 
permanentemen-
te um trabalhado 

precarizado. Tudo 
isso tem sido ob-
servado em outros 
países que ado-
taram a reforma 
trabalhista. Outro 
dado é que esta 
nova condição de 
trabalho faz com 
que a massa sala-
rial na sociedade 
caia, e caindo a 
m a s s a  s a l a r i a l , 
ca i  o  poder  de 
consumo das fa-
mílias. E, no caso 
d o  B r a s i l ,  d o i s 
terços de nossa 
dinâmica econô-
mica é dada pelo 
poder de compra 
das famílias”, afir-
ma.

Para Clemente, 
este primeiro Dia 
do Traba lhador 
após a reforma 
trabalhista é muito 
mais um dia de 
conscientização e 
alerta do que um 
dia de comemo-
ração ou celebra-
ção. “Não tenho 
dúvidas de que 
será um Primeiro 
de Maio para o 
trabalhador tomar 
consciência e ficar 
alerta, porque as 
transformações 
são profundas e, 
se não se mobi-
l izar,  o r isco de 
perdas  é  a l to”, 
pontua.

acordos coletivos 
da categoria. Logo 
que sancionada a 
nova legislação, 
a Confederação 
Nacional do Ramo 
Qu í m ic o  ( C N Q ) 
produziu uma car-
tilha, de autoria do 
jornalista Camilo 
Va n n u c h i  e  d o 
ilustrador Marcio 
Baraldi, em que os 
efeitos da reforma 
são deta lhados 
de forma didática 
através da histó-
ria de “Ribamar”, 
que é demitido da 
empresa onde tra-
balha há 27 anos 
e é surpreendido 
com a retirada de 
direitos permitida 

pela nova lei.  
C o m o  l o g o 

após  a  sanção 
f i c a r a m  v á r i o s 
pontos da nova 
leg is lação  sem 
definição, Michel 
Temer assinou a 
Medida Provisória 
808/17 que tinha 
como intuito regu-
lamentar pontos 
controversos da 
reforma. Esta era 
uma oportunidade 
de “suavizar” de 
alguma maneira o 
impacto da medi-
da, mas, segunda-
-feira (23), a MP 
perdeu a validade, 
isto é, “caducou”, 
e agora a refor-
ma aprovada pelo 

Congresso no ano 
passado volta a 
valer integralmen-
te,  incluindo os 
pontos polêmicos 
como o que per-
mite que grávidas 
trabalhem em lo-
cais insalubres.

À s  v é s p e r a s 
do pr imeiro Dia 
do Traba lhador 
após a  aprova-
ção da reforma, 
Fórum procurou 
o Departamento 
Intersindical 
d e  E s t a t í s t i c a s 
e  E s t u d o s 
Socioeconômicos 
(Dieese) para sa-
ber se, seis meses 
após inst i tuição 
da nova legisla-
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Os Passos de Anchieta, 
inscreva-se

As inscr ições 
para  a  21ª  ed i -
ção da caminha-
da Os Passos de 
Anchieta estão na 
reta final. A cami-
nhada é um even-
to de fé, peregri-
nação e também 
de lazer e turis-
mo, sendo um dos 
maiores do seg-
mento no Estado. 
As inscrições po-
dem ser feitas no 
site da Associação 
B r a s i l e i r a  d o s 
A m i g o s  d o s 
P a s s o s  d e 
Anchieta (Abapa) 
ou no setor  de 

Rangel).
A caminhada, 

que será realizada 
de 31 de maio a 03 
de junho, percorre 
100 quilômetros 
durante os quatro 
dias. O trajeto é 
o mesmo que foi 
realizado pelo pa-
dre, hoje São José 
de Anchieta. Os 
andarilhos vão ter 
a oportunidade de 
conhecer as bele-
zas de parte do li-

toral capixaba e de 
Anchieta, incluin-
do  o  Santuár io 
Nacional de São 
José de Anchieta, 
destino f inal do 
percurso,  onde 
será realizada a 
missa de acolhida 
dos romeiros.

A  p e r e g r i n a -
ção inicia na ma-
nhã do dia 31 de 
abril, na Catedral 

Assessoria de 
Comunicação

compra da pre-
feitura (com Cida 

Caminhada, que será realizada de 31 de maio a 03 de junho, é um dos maiores eventos 
religiosos do Espírito Santo.

Metropolitana de 
Vitór ia.  Durante 
o  p e r c u r s o  h á 
p a r a d a s  p a r a 
descanso e lan-
c h e s  n a  B a r r a 
do Jucu, Setiba, 
Meaípe, Mãe-Bá 
e Castelhanos.

 
INFORMAÇÕES: 
(27) 99928-2707 
ou www.abapa.
org.br

ANCHIETA

Assessoria de Comunicação

Ainda dar tempo de se inscrever para os passos de Anchieta 
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JOVENS QUE FORAM NÃO VOLTAM 

MAIS - ESCOLHAS?
Há algum tempo, 

já faz bastante tempo, 
eu ainda estava na 
sala de aula, creio 
que em Cachoeiro 
de Itapemirim, onde 
iniciei na educação. 
Durante um planeja-
mento para uma aula, 
em uma determinada 
pesquisa que fazia, 
encontrei uma mensa-
gem em PowerPoint: 
“Você é fruto das suas 
escolhas”. Naquele 
momento não tive dú-
vidas, eu ia abrir a mi-
nha aula com aquela 
exibição. Antes de ini-
ciar o conteúdo con-
versei com os alunos, 
um longo bate papo. A 
mensagem começava 
com a frase: “altos e 
baixos, chegadas e 
partidas, muitas pe-
dras pelo caminho. 
Somos o que quiser-
mos ser, somos o que 
conseguimos ser, não 
importa o quanto você 
já andou no caminho 
errado, você pode 
recomeçar”...

Lembrei-me dessa 
mensagem na sexta-
-feira, 27, após dis-
parar pelo WhatsApp 
a Edição Digital e 
nela a manchete, 
“Cadeia Cheia”. De 
todos os contatos en-
viados, uma leitora 
me chamou atenção. 
A Ednalva Luiz, di-
retora da Escola de 
Educação Infanti l , 
Ângela Paula Coelho 
Pedrosa e ela me 
mandou um áudio. 
“Estava olhando as 
páginas do jornal, a 
gente fi ca pensando, 
esta vulnerabilidade 
que os jovens estão 
vivendo hoje, nas 
drogas, sendo mor-
tos, assassinados. E 
a gente pode fazer 
enquanto sociedade 
fazer alguma coisa e 
precisamos fazer. Fico 

pensando: meu Deus, o 
que a gente enquanto 
escola poderia fazer 
para melhorar esta si-
tuação de risco que 
estes jovens vivem, não 
é verdade”...

A  mensagem de 
Ednalva me chama 
atenção há tempos. O 
que nós enquanto so-
ciedade podemos fazer 
para tirar os nossos jo-
vens dessa situação de 
risco, de vulnerabilida-
de? Enquanto jornalista, 
eu observo que essas 
notícias são as mais 
lidas e compartilhadas. 
Vejo que, o tema chama 
muito atenção do leitor. 
E eu fico observando 
que, quando a man-
chete traz algo positivo 
poucos compartilham e 
comentam. Muitos nem 
abrem a notícia para ler. 

O tema deste texto, 
escolhas. Quais são as 
suas escolhas? Como 
você faz as suas es-
colhas? Quem são os 
seus amigos? Quem 
é a pessoa que está 
se envolvendo? Pais, 
vocês estão vendo os 
que seus filhos estão 
fazendo no computador, 
no celular? Com quem 
estão saindo, o que es-
tão fazendo no quarto, 
na rua, na escola? Estão 
conversando com eles? 
Ou lavaram as mãos e 
os entregaram à própria 
sorte?

“Você pode recome-
çar”, diz a mensagem. 
E esta frase da mensa-
gem me faz relembrar 
uma amiga que preferiu 
recomeçar, depois de 
navegar no tráfi co e uso 
de drogas e ser mirada 
com dois disparos de 
arma de fogo na ca-
beça. Mais um ciclo se 
completa, outro estar 
por vir...Escolha.

“ESCOLHA TER UM 
PROJETO DE VIDA. Se 
você não sabe para 

onde vai qualquer ca-
minho serve. Escolha 
está no controle do 
seu presente e futuro. 
O passado é a única 
coisa que não pode 
mudar. Escolha fazer 
sua própria sorte”. Agora 
me pego pensando nos 
pais que perderam tra-
gicamente seus filhos. 
Nos pais que perde-
ram a ponta da corda. 
Nos pais que permitiram 
tudo, deram demais e 
faltou algo que não foi 
possível dar.

Agora me pego pen-
sando nos meus ex-
-alunos que assistiram 
àquela aula. Será que 
escolheram a sua pró-
pria sorte? Será que 
transformaram possi-
bilidade em realidade? 
Será que escolheram 
preservar a sua essên-
cia? De um jeito ou de 
outro a natureza o leva-
rá a isto... 

“Escolha expandir 
suas capacidades.. . 
Você ficará mais forte 
diante da vida. Escolha 
se divertir sempre. Essa 
é a verdadeira fonte da 
juventude...Escolha in-
sistir, persistir, ainda que 
haja tropeços e quedas, 
escolha sonhar com o 
futuro, visualize com 
certeza, e assim será. 
Escolha ter coragem e 
ousadia, boa intenção, 
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nem sempre é o sufi-
ciente”... 

Nossos jovens estão 
confundindo esse se 
divertir sempre. Estão 
procurando afagar 
uma necessidade no 
esconderijo das drogas. 
Empunhando armas, 
ameaçando pessoas, 
perdendo a razão, a 
vida. 

E nós, estamos exi-
bindo essa tragédia 
diária e bem à vonta-
de em nossa zona de 
conforto. Enquanto os 
nossos fi lhos estão em 
casa, recebendo cui-
dados e atenção, os 
fi lhos do outro estão na 
rua, nos caixões sendo 
sepultados. O máximo 
que fazemos é sentir 
muito, sem nos envolver, 
porque não é problema 
nosso. É fruto das suas 
escolhas.

Podemos enquanto 
professores orientar 
os jovens a fazer me-
lhor suas escolhas, en-
quanto pais, enquanto 
vizinhos, enquanto po-
der público, enquanto 
igreja, enquanto hos-
pital. 

Jovens que foram 
não vol tam, mais - 
Escolhas? “uma pessoa 
não pode mover-se in-
teriormente e continuar 
imóvel por fora”. Logo, 
aquilo que acontece 

no íntimo de todo ser 
humano, seja de bom 
ou de ruim, afetará o 
seu exterior. Por isso, a 
Bíblia é tão maravilho-
sa! Nela, é dito: Sobre 
tudo o que se deve 
guardar, guarda o teu 
coração, porque dele 
procedem as saídas da 
vida (Pv 4.23). Exclua 
de sua mente frases 
negativas, do tipo “não 
posso”, “duvido”, “acho 
que não vai dar certo”, 
“não tenho tempo”, 
“talvez”, “não acredito”, 
“é impossível”, “não é 
para mim”. Diga: “pos-
so”, “irei”, “espero o 
melhor”,  “arrumarei 
tempo”, “estou con-
fiante”, “acredito que 
todas as coisas são 
possíveis, pois Deus 
é fiel”. Que você se 
conscientize de que o 
sucesso ou o fracas-
so em sua vida estão 
em suas mãos. Tudo 
dependerá das suas 
escolhas e atitudes. 
Quer você tenha 20, 
40, 50, 60 anos de 
idade, nunca é tarde 
demais para mudar de 
atitude. “A chave para 
uma boa atitude é a 
disposição de mudar”. 
“Tudo muda e é pre-
ciso estar preparado 
para novas situações, 
escolha descobrir o que 
você tem de melhor”.
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PARABÉNS A TODOS 
OS TRABALHADORES!

Neste dia 01 de maio, o jornal 
presta uma singela homenagem 

a todos os trabalhadores, sem 
distinção de profi ssão. Todos 

que acordam cedo e encaram o 
trabalho para buscar o sustento 

de suas famílias.
Aqui destacamos a advogada 
Valquíria Silva que começou 

recentemente na profi ssão e já faz 
um belíssimo trabalho.

Seu Danilo Miranda Cardoso, 
82 anos nasceu em Piúma e 

reside no bairro de Limão.  Passou 
toda a vida no mar enfrentando 

medos, angústias, saudades, 
perigos, fome, frio e também 

alegrias. É o pescador de mais 
idade ainda na ativa na cidade. 

Carlos Alberto Taylor, 
proprietário da Peixaria Taylor, 

todos os dias está a postos para 
atender a todos os clientes.

Renata Quintas, pegando café 
homenageando os trabalhadores 

do campo.
Eraldo Viola, divide o dia a dia 

com a plantação de banana em 
Iconha e a música.

Os policiais que entregam a 
vida na defesa da sociedade.

Antônio da Conceição, 76 anos 
sai de bicicleta pelas ruas ainda 

na madrugada para catar latinhas 
e ajudar no sustento da família.


