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O incrível e prestativo amigo LIMÃO
Conheça suas propriedades e seus benefícios para a saúde

N

ão poucas vezes, ouvimos a expressão
“fazer do limão uma limonada” no
sentido de ter um ganho a partir da transformação de uma
situação adversa. A limonada, claro, é
uma coisa muito boa, mas o limão não
fica nada a dever a ela, seu subproduto.
Acaba injustiçado o coitado. Veja agora por que ele merece ter uma reputação muito melhor do que essa que lhe
atribuíram até hoje.
Para começar, o limão é rico em vitamina C, como todo mundo sabe. Portanto, contra uma gripe não tem nada melhor.
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Mas as vantagens não param por aí. Ele tem poder constringente,
bactericida, fungicida, antibiótico e clareador. Os benefícios são muitos e nem sempre reconhecidos. Existem
até alguns mitos, como o de que o limão agride o
aparelho digestivo. Pelo contrário, ele é um excelente cicatrizante e desintoxicador, além de
facilitar a digestão de carnes.
Vamos agora a uma outra informação incrível: além da vitamina C, o limão possui
também a vitamina P, que não é produzida pelo
ser humano e precisa ser absorvida de forma
suplementar. Pois o limão é rico dela na na pele
branca, a entrecasca, e na película em torno dos gomos da fruta. E para que serve essa vitamina? Seu uso
é eficaz para potencializar a ação da vitamina C, para fortalecer os tecidos capilares e conjuntivos, para evitar sangramentos como os da gengiva, para auxiliar na cicatrização e no tratamento de
edemas, para ativar a circulação, para estabilizar as taxas de colesterol,
para aumentar a imunidade contra infecções e viroses para aliviar o efeito de gripes e de resfriados. Uau! Esse limão é bom mesmo, né?
Pois é! Alguém já disse uma vez que se fôssemos quantificar tudo
o que o limão nos oferece de bom, ele teria que custar muito mais caro
que seu preço de mercado. Assim como as aparências enganam, seu
gosto azedinho ajuda a dissimular suas virtudes, das quais só desfrutam
aqueles que rompem com essa aura de pequeno vilão associada a essa
fruta tão eficaz na luta em prol da nossa saúde. A partir de agora, incorpore o limão ao seu cotidiano. O ganho é todo seu.
COMPRE AQUI SEU LIMÃO
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Opinião
CPMF: tributo contra a sociedade
Por ELIAS PINHEIRO

Feira do Livro sem um livro especial
Nesta foto, vê-se que o poeta Carlos Drummond, meses após o furto
do livro que deveria estar em mãos, ainda não foi restituído do seu bem,
que é um bem coletivo. Até agora, enquanto certos gestores acham que os
monumentos não precisam de maior vigilância, que devem estar sempre
acessíveis para todos, num democratismo inútil e oneroso, os vândalos
estão levando vantagem nos seus delitos, algo semelhante ao que ocorre
no parque da Redenção. (Foto de Cristiano Nunes).

O governo federal, por conta
de seus gastos excessivos na sua
própria manutenção, com diárias,
CCs, altos salários, a própria corrupção, mordomias, entre outros
motivos, não conseguiu fechar
suas contas dentro das receitas.
Diante disso, quer encaminhar
tudo da maneira que lhe parece
mais fácil: terceirizando a conta
para a população por meio da
CPMF, que é um tributo que vai
incidir nas operações financeiras,
como saques e pagamentos nas
contas correntes e poupanças.
Essa mágica proposta nada
mais é do que um reconhecimento de incapacidade para gerar os
gastos públicos e a confirmação
da gestão perdulária do governo
federal. E o orçamento não está
no vermelho porque investiu demais em educação, saúde, saneamento, segurança pública. Está
negativo porque os gastos foram

majoritariamente na atividade-meio, ou seja, com os governantes arrecadando de todos para
gastar em causa própria.
Mal comparando, é como se
o caro leitor tivesse um vizinho
que entrou no cheque especial
por gastança indevida e depois
resolvesse lhe solicitar uma ajuda financeira a fundo perdido. O
leitor daria o dinheiro? Claro que

não. Mas é isso que o governo
Dilma está fazendo, querendo
seu dinheiro para cobrir o rombo que ele mesmo causou por má
condução de seu orçamento.
A imposição desse tributo só
vai piorar a situação econômica
do país. Vai diminuir os salários
e reduzir o consumo, vai aumentar os custos da empresas, que
terão menos potencial de investimentos, e vai fazer com que o
preço final dos produtos fique
mais caro, onerando a produção
e fazendo com que o consumidor
compre menos, afetando o mercado e o varejo.
Não podemos nos esquecer
também de que a CMPF já foi
implantada antes no país, tanto
no governo de FHC quanto no de
Lula, sob o pretexto de melhorar
a saúde. O desvio de recursos foi
constante e a saúde nunca saiu da
UTI. Esse filme nos já vimos.
Elias Pinheiro é comerciante em Porto Alegre

Livros
Peça seu exemplar, leia e divulgue
“O Tango em Porto Alegre (19142014)” (Washington Gularte)
Esta obra relata um século de
tango em Porto Alegre, revisitando
a trajetória desse gênero na capital
dos gaúchos. Casas de espetáculos, músicos, cantores, bailarinos
são resgatados ao longo do texto,
um material inédito de muito valor.
“Um bardo
desgarrado” (Paulo Mendes)
O livro do escritor e jornalista
Paulo Mendes retrata a obra
e a vida de Aureliano de
Figueiredo Pinto, considerado
por muitos especialistas como
o maior poeta nativista do Rio
Grande do Sul.
“Manoelito
de Ornellas: vida e obra de um
ex-presidente da ARI” (Maria Alice
da Silva Braga)
Neste livro, a autora repassa toda
a vida e a obra do grande homem
de letras e de história que foi Manoelito de Ornellas. A leitura permite conhecer melhor seu legado
singular para a cultura rio-grandense.
Faça seu pedido para o e-mail landrooviedo@uol.
com.br ou pelo fone (51) 4100-0040.

A vírgula antes de etc.
Pelo professor WARLEY DE OLIVEIRA
Ainda persiste a discussão sobre o uso da
vírgula antes de ETC. O uso do sinal gráfico,
que se refere à menor de todas as pausas, não é
aceito por Doutores em Letras. Todavia, há fatos que nos permitem afirmar que “tanto faz”.

Desde 1943, o dicionário da Academia de
Letras (o VOLP – Vocabulário Ortográfico
da Língua Portuguesa), o inesquecível e genial Celso Pedro Luft, o Aurélio Século XXI
e outros dicionários, entre os quais o Grande
Dicionário Sacconi, referendam esse sinal de
pontuação.
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Seu direito
O Direito à quitação do financiamento
imobiliário por meio da cobertura
securitária no SFH

Jornal Nosso Recado

Estética
Venha para o Espaço Mulher

Por JANETE LEMES DA SILVA

o adquirir um imóvel pelo
A
Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o mutuário paga,

juntamente, com as prestações um
seguro obrigatório, que tem como
uma de suas finalidades a de quitar
o imóvel nos casos de invalidez e/
ou morte do comprador. Esse contrato de seguro, obrigatoriamente,
deverá conter, em seu bojo, uma
cláusula que garanta ao mutuário
o direito à cobertura securitária do
seu imóvel em caso de impossibilidade de trabalho ou óbito.
Destarte, aquele que apresentar incapacidade permanente,
causada por acidente ou doença,
poderá se beneficiar da apólice de
seguro contratada, desde que esteja inapto para o exercício da atividade laborativa, cuja doença deve
ter sido adquirida após a assinatura do contrato de financiamento
habitacional. Nessa hipótese, a
apólice de seguro restará coberta
e, por sua vez, o financiamento do
contrato habitacional dar-se-á por
quitado.
Por oportuno, ressalta-se
que esse direito dependerá, evidentemente, da existência de uma
apólice de seguro, a qual deverá
prever em seu conteúdo a hipótese
de cobertura para doença incapacitante ou aposentadoria por invalidez, igualmente ao óbito. Assim,
diante da constatação da doença,
o mutuário poderá requerer o seguro, que deverá ser feito num
prazo que não exceda um ano a
contar da data do diagnóstico da
enfermidade ou da ocorrência do
acidente que o levou à incapacidade ou ao óbito.
Cumpre obtemperar, todavia,
que a quitação do financiamento
é proporcional à participação da
pessoa que falecer ou for declarada
inválida, no contrato de financiamento habitacional. Por sua vez, o
seguro obrigatório quita a parte do
mutuário declarado inválido na

mesma proporção que sua renda
entrou para o financiamento, ou
seja, se participou com 100% do
saldo devedor, terá a quitação na
sua integralidade. Convém ressaltar que, se um parente concorreu
com parte do financiamento, por
exemplo, com 50%, a quitação
do seguro abarcará tão somente
aquele que se tornou incapaz ou
veio a óbito, permanecendo o restante como responsabilidade do
mutuário sobrevivente e/ou capaz
no financiamento.
Diante disso, é de suma importância ter ciência de que cada
instituição financiadora possui
procedimento próprio. Portanto,
os interessados devem se dirigir à instituição bancária em que
contrataram o financiamento
habitacional para obter maiores
informações, bem como proceder
à quitação do imóvel, caso haja a
comprovação de uma doença incapacitante ou a confirmação do
óbito do mutuário beneficiário
desse sistema. Em caso de negativa da quitação administrativamente pelo banco mutuante,
poderá o comprador mutuário
recorrer ao Poder Judiciário para
buscar o seu direito.
Janete Lemes da Silva é advogada e pós-graduanda em Processo
Civil pela UniRitter Laureate Internacional Universities.
E-mail:
janete.lemes@terra.
com.br
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Venha ficar mais bonita, mais dona de si mesma no
Espaço Mulher. Aqui é seu espaço. Estamos a serviço
de sua autoestima, da sua beleza, do seu visual sempre
atraente e rejuvenescido. Venha nos fazer uma visita. As
proprietárias Miria Isbarrol e Cláudia Graça ficarão
felizes com sua presença.
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Psicoterapia reencarnacionista
Por EDU AMARAL
A psicoterapia reencarnacionista é a nova
psicoterapia da reforma
íntima que utiliza como
principal ferramenta a
técnica conhecida por
regressão a vidas passadas ou também chamada
de regressão terapêutica,
pela qual ajudamos as
pessoas a saberem para o que reencarnaram, a libertaremse de conceitos
errôneos em relação à sua vida e a
aprenderem a aproveitar ao máximo
seu viver, tornando-se muito mais
felizes e compreensivas.
Aprendemos desde cedo a nos
comportar como vítimas da vida, ora
culpando nossos pais, ora culpando
nossos relacionamentos, ora culpando a nossa família, ou nosso governo,
ou por sermos muito baixos, ou muito altos, ou muitos gordos, ou muito
magros, ou pouco inteligentes. Ou
seja, não aprendemos a assumir a nossa vida, a entender que antes mesmo
de nascermos já fizemos as escolhas e
que a vida nos proporcionará o melhor
para cada um de nós, visando ao nosso
desenvolvimento mental, espiritual,
material e físico, e então viveremos o

melhor da vida.
Através da psicoterapia reencarnacionista
conseguiremos desconectar uma pessoa de
fatos traumáticos que
ainda estão ativos em
seu inconsciente, oriundos geralmente de
encarnações passadas,
que geram fobias, o
transtorno do pânico,
as depressões, os sentimentos inexplicáveis (solidão, abandono, inferioridade, ciúmes doentios) dores
e doenças sem diagnóstico, entre
outros. Além de se desligar de fatos
traumáticos, a pessoa se recordará de
vidas passadas, como era sua vida,
seu comportamento, suas atitudes e
poderá comparar com a vida de hoje
e então mudará a maneira de olhar a
sua vida.
Para que obtenhamos bons resultados e aconteça a mudança de
comportamento e da maneira de se
portar frente à vida, recomendamos
no mínimo seis encontros, sendo três
regressões e três consultas para podermos conversar e explicar sobre
esta nova maneira de viver a vida.
Cada sessão tem duração em média
de 1h30m e intervalo de 10 dias.

Publique seu livro em 2016
com valores de 2015
Parceladamente
30 anos de Editora Alcance 
Prêmio Jabuti
(51) 3346.5001 
orcamento@editoraalcance.com.br

