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O Brasil poderá ter um 
Fittipaldi na Fórmula 1
em muito pouco tempo

Pietro Fittipaldi - Campeão da Fórmula V8 2017 no Bahrein

Após se tornar Cam-
peão da Fórmula V8 
no Bahrein por anteci-
pação, o brasileiro Pie-
tro Fittipaldi conseguiu 
a super licença para a 
Fórmula 1. Pietro é 
neto de Emerson Fitti-
paldi, bi Campeão de 
Fórmula 1 nos anos de 
1972 e 74. Considera-
do um dos pilotos mais 
técnicos do mundo e 
um dos mais respeita-
dos no meio automobi-
lístico, pode ver o neto 
Pietro seguindo a tra-
dição da família. 

Quando foi o prime-
iro campeão brasileiro 
de Fórmula 1, a situa-
ção e as condições de 
pilotagem eram muito 
diferentes. Os carros 
eram mecânicos, o sis-
tema de segurança 
era muito precário, tan-
to que, aconteceram 
várias mortes na Fór-
mula 1, naquela épo-
ca. Então, pilotar era 
uma questão de bra-
ço, muito reflexo e pé 
de chumbo. E não era 
fácil a categoria, os 
pilotos daquela gera-

ção eram na sua maio-
ria, excelentes condu-
tores.  Segue aqui 
alguns deles: Ronnie 
Peterson, Carlos Reut-
mann, Niki Lauda, 
Jean Pierre Jarier, 
Mario Andretti, James 
Hunt, Jacques Laffite e 
outros. O que não 
mudou foi narrador, 
continua sendo Gal-
vão Bueno. Quem 
sabe ele vai conseguir 
narrar um campeonato 
do neto de Fittipaldi.

O Brasil tem oito títu-
los na Fórmula 1. 
Emerson Fittipaldi 2 
títulos, Nelson Piquet 
3 títulos e Airton Senna 
3 títulos. Sem questio-
namentos por parte da 
imprensa internacio-
nal e dos mais envolvi-
dos na F1, o brasileiro 
Airton Senna é consi-
derado o melhor piloto 
de todos os tempos. O 
Brasil já está precisan-
do emplacar um novo 
campeão de F1 há 
algum tempo, mas de 
Senna pra cá, ainda 
não apareceu esse 
grande campeão.

O carioca se revolta 
com a revogação de 
prisão da Alerj

P i c c i a n i ,  P a u l o 
Me lo  e  A lbe r tass i 
foram presos no dia 
16, por determinação 
unânime do Tribunal 
Regional Federal da 2ª 
Região. Eles foram 
indiciados na Opera-
ção Cadeia Velha.

No dia seguinte, a 
Alerj em sessão extra-
ordinária, revoga a pri-
são dos três por enten-
derem que a Constitui-
ção garante indepen-
dência dos poderes, 
ou seja, a justiça man-
da prender e os políti-
cos mandam soltar. 

O povo carioca se 
revoltou do lado de 
fora da Alerj. A polícia 

teve que intervir e a 
confusão foi total. 

É uma vergonha o 
que se assiste no Bra-
sil. Essa não é a pri-
meira vez, neste ano. 
Há poucos dias atrás, 
tivemos outro exem-
plo. Aécio Neves foi 
afastado de suas fun-
ções de senador pelo 
STF.  Mas o Congres-
so, o trouxe de volta. 
Todos eles se apóiam 
uns nos outros. Ama-
nhã pode ser que seja 
eu.  Então,  vamos 
livrar o colega dessa 
situação, porque pode 
virar moda e ser contu-
maz  por parte  justiça. 
Palhaçada!

Bill Gates faz doação 
de 100 milhões de
dólares para Alzheimer

O dono da Micro-
soft, Bill Gates, irá doar 
para o fundo de com-
bate a doença de 
Alzheimer, US$100 
milhões. 

Num gesto de soli-
dariedade e de res-
ponsabilidade com o 
mundo, Bill Gates mos-
tra mais uma vez que 
dinheiro não é tudo na 
vida, mas resolve vári-
os problemas. Inclusi-
ve, de científicos. Para 
ele, se todos os gran-
des empresários bem 
sucedidos no mundo 
doassem um pouco de 
sua fortuna para áreas 
como a saúde, entre 
outras, o mundo esta-
ria melhor, os cidadãos 
teriam mais respeito 

pelo ser humano. A 
ciência estaria em 
outro patamar.

A doação será feita 
em duas partes. A pri-
meira, US$ 500 mil, irá 
para o Dementy Dis-
covery Fund. Um fun-
do cr iado ent re  a 
indústria e o governos 
que procuram o trata-
mento para a doença. 
A outra parte de igual 
valor, irá para outras 
start-ups que traba-
lham na pesquisa de 
combate ao alzheimer.

Disse Bill Gates a 
em uma entrevista a 
Reuters: «É um pro-
blema enorme, cres-
cente e a escala da tra-
gédia é alta – até mes-
mo para as pessoas 
q u e  p e r m a n e c e m 
vivas – é bem alta”, dis-
se  o  fundador  da 
Microsoft.

Comp lemen tou : 
«pesquisas vão levar 
provave lmente  10 
anos até que novas 
teorias sejam testadas 
de forma suficiente 
para dar a elas chan-
ces altas de sucesso. 
É muito perigoso ten-
tar adivinhar».
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Projeto GIG CEMVARock 
no Quinta da Boa Música 

 A Fundação Cultu-
ral de Varginha confir-
ma a 291ª edição do 
Projeto Quinta da Boa 
M ú s i c a ,  n o  d i a 
30/11/17, às 20h, na 
plataforma de embar-
que da antiga Estação 
Ferroviária de Vargi-
nha, apresentando um 
selecionado grupo de 
Alunos e Professores 
do Conservatório Esta-
dual de Música de Var-
ginha, denominado 
GIG Cemva, mostran-
do grandes momentos 
do Rock 'n Roll de 
diversas épocas.

Na coordenação 
geral da GIG CEMVA 
Rock os professores 
Adercângelo e Felipe 
Batiston contam com a 
participação do pro-
fessor Allan John que 
vai tocar baixo em algu-
mas músicas, além 
dos alunos Cassiele 
Oliveira e Crislaine 
Augusta nos vocais; 
Luiz Gustavo na bate-
ria; Rebeca Zambotti, 
M a r c e l o  E l í d e o , 
Mozart Santos, Henri-
que Abreu e Gabriel 
Tavares nas guitarras 
e Eric Tempesta no bai-
xo.
O Projeto QBM:

O Projeto Quinta da 
Boa Música já no oita-
vo ano e na 291ª edi-
ção, foi criado em 
2009 com a finalidade 
única de incentivar, 
apoiar e valorizar a pro-
dução musical na cida-
de e criar intercâmbios 
com grupos da região, 

do estado e de todo o 
País. Através da par-
ceria com músicos e 
bandas que esponta-
neamente participam 
do projeto promove-se 
junto ao público de 
todas as idades e sem 
distinção qualquer, a 
oportunidade de laser, 
de entretenimento cul-
tural, proporcionando 
ainda o acesso livre e 
gratuito aos bens cul-
turais da cidade, ocu-
pando o importante e 
histórico espaço cultu-
ral que é o conjunto 
arquitetônico da antiga 
Estação Ferroviária de 
Varginha, hoje tomba-
do pelo Conselho do 
Patrimônio Cultural e 
mantido pela Funda-
ção Cultural de Vargi-
nha.
O Projeto “QBM” é 
uma realização da Pre-
feitura de Varginha por 
meio da Fundação Cul-
tural e conta com o apo-
io da Tribos SA, Espa-
ço Livre Distribuidora, 
Policia Militar, Guarda 
Civil Municipal e de 
toda  imprensa  da 
região. 
 Mais informações na 
Coordenador ia  de 
Eventos com o Produ-
tor Rosildo Beltrão 
pelo te lefone (35) 
3690 2708, ou pelo e-
m a i l : e v e n-
tos@fundacaocultural
devarginha.com.br
https://www.facebook.
com/QuintaDaBoaMu
sicaEmVarginha

Natal Premiado ACIV 
oferece vale compras e 
barra de ouro

Mais de 120 empre-
sas estão participando 
do Natal Premiado 
ACIV 2017. Neste ano, 
os consumidores que 
comprarem nas lojas 
identificadas com o 
cartaz da campanha 
estarão concorrendo a 
muitos prêmios. Serão 
R$30 mil reais em 
vale-compras e mais 
R$10 mil reais em bar-
ra de ouro. 

Os vale-compras 
serão instantâneos e 
só poderão ser utiliza-
dos nas lojas partici-

pantes da promoção. 
Já a barra de ouro será 
sorteada no dia 10 de 
janeiro de 2018, no 
auditório da ACIV.

O presidente da 
ACIV, Anderson de 
Souza Martins, explica 
que o vale-compras 
traz vantagens tanto 
para o comércio quan-
to para o consumidor. 
“Com o vale-compras 
conseguimos premiar 
mais pessoas, serão 
pelo menos 300 pes-
soas contempladas. 
Dessa maneira conse-

guimos fazer também 
com que o dinheiro vol-
te para o comércio, 
pois o valor deverá ser 
utilizado apenas nas 
lojas participantes”, 
disse.

A campanha Natal 
Premiado ACIV 2017, 
foi registrada na Caixa 
Econômica Federal e 
segue todos os requi-
sitos necessários para 
trazer segurança e 
garantia aos consumi-
dores e lojistas que par-
ticipam da promoção. 
“Para que uma campa-

nha siga a legislação é 
necessário enviar uma 
série de documentos 
para CEF, que após 
analisado é aprova-
do”, disse o assessor 
de comunicação da 
ACIV, Henrique Avel-
lar.
Lojas participantes
O regulamento da cam-
panha e a lista comple-
ta das lojas participan-
tes da campanha esta-
rão disponíveis à partir 
do dia 22 de novembro 
n o  s i t e  d a  A C I V 
(www.aciv.com.br).

Prefeitura inicia obras na avenida Plínio Salgado 

Todos os anos na 
época das chuvas é 
um caos para os mora-
dores da Av. Plínio Sal-
gado com alagamen-
tos constantes. Procu-
rando sanar de vez 
com essa situação 
desagradável e des-
confortável para os 
moradores daquele 
bairro, a Prefeitura de 
Varginha já iniciou às 
obras para sanar defi-

nitivamente o proble-
ma . 

A Secretar ia  de 
Obras e Serviços Urba-
nos – Sosub, começou 
a construção de uma 
nova rede pluvial que 
servirá a Avenida Plí-
nio Salgado. A obra, 
orçada nesta primeira 
etapa, em R$ 660 mil 
(recursos do BDMG). 
S e r ã o  c o l o c a d o s  
tubos com 1.500 mm 

de diâmetro,  come-
çando pela Rua Amir 
Reis, sentido José 
Assis Ribeiro, no bair-
ro Bom Pastor, pas-
sando por trás dos gal-
pões localizados na 
Avenida Plinio Salga-
do. O prazo da cons-
trutora é de 90 dias até 
06/01/2018.

Logo após, a Prefei-
tura  in ic iará ,  com 
recursos próprios, de 

aproximadamente R$ 
2,7 milhões, a instala-
ção da nova rede aber-
ta atrás dos imóveis 
(galpões e casas) loca-
lizados na Avenida Plí-
nio Salgado. Para a 
realização das referi-
das obras estão pre-
vistas as desapropria-
ções de terrenos já 
acertadas com os res-
pectivos proprietários.

JORNAL O DEBATE
Mais de 6000 visitas
em apenas um dia no 
facebook e no Blog:
odebatenoticias.com.br
Anuncie aqui. Retorno
imediato. Distribuição
gratuita
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O América está de volta 
a Série A do Brasileirão

O América foi rebai-
xado em 2016 e está 
de volta a Série A em 
2017. 

No seu melhor ano 
financeiro com caixa 
positivo de 10 milhões, 
o Coelho venceu o 
Figueirense em Santa 
Catarina, por um pla-
car de 2 x 1, tornando-
se o primeiro time da 
Série B a conseguir o 
acesso para 2018.  

A maior justificativa 
para o sucesso, foi 
m a n t e r  E n d e r s o n 
Moreira no comando 
da equipe, contrapon-
do todas às demissões 
realizadas precoce-
mente no futebol brasi-
leiro. Ele tem 477 dias 
de América, o mais lon-
gevo das séries A e B. 
Estava no rebaixa-
mento de 2016, mas a 
diretoria o manteve. 

O América tem a 
defesa menos vazada 
da Série B, com ape-
nas  25  go l s .  É  o 
melhor visitante com 
uma campanha notá-

vel. São, 8 vitórias, 8 
empates e apenas 3 
derrotas, com aprovei-
tamento de 57,4%.

 Outra resposta 
para o grande sucesso 
de 2017, foi apostar na 
juventude e na expe-
riência. Vários jogado-
res que rodaram em 
grandes times estão 
no América jogando 
um grande futebol. Bill, 
Luan e Rafael  Lima, 
são alguns deles. Bill é 
o artilheiro do Coelho 
com 9 gols - Já jogou 
no Santos, Corinthians 
e Botafogo. Luan - 
grande conhecido dos 
mineiros, atuou no Cru-
zeiro e depois no Pal-
meiras, hoje (vice- arti-
lheiro com 8 gols) e 
Rafael Silva que jogou 
na Chapecoense. 

No ano que vem o 
América vai dar muito 
trabalho no Campeo-
nato Mineiro e Brasilei-
ro se mantiver o time 
que está aí. Cruzeiro e 
Atlético que aguar-
dem.

Visite nosso blog
odebatenoticias.com.br

Corinthians, o Campeão
Brasileiro 2017 no 1º turno

Com um primeiro 
turno impecável, os 
brasileiros achavam 
que o Corinthians iria 
bater todos os recor-
des do Campeonato 
Brasileiro de pontos 
corridos. Mas, não foi 
isso que o segundo tur-
no revelou.

Foi a pior campa-
nha de um Campeão 
Brasileiro na segunda 
metade da competi-
ção. Os resultados 
adversos dos demais 
times do torneio, favo-
receram o time da Fiel. 

É incontestável a 
capacidade e o grande 
time que o Corinthians 

tem hoje. Tem vários 
jogadores que são dife-
renciados e um bom 
ataque. O futebol mos-
trou que um jogador 
que não se dá bem em 
um time com um fute-
bol mediocre, em outro 
time, ele sai como gole-
ador. É o caso de Jô. 
Esteve no At lét ico 
Mineiro por uns tem-
pos, mas seu futebol 
foi muito pequeno. Já 
no time paulista, ele foi 
uma das revelações 
do Brasileiro. 

Este é o sétimo títu-
lo do Timão, agora é 
investir para 2018, 
pois, tem Libertadores.

O mundo do rock está 
de luto. Morre Malcolm
Young

AC/DC

Uma das maiores 
bandas de rock and 
roll do mundo perde 
um de seus integran-
tes. Malcolm Young 
morreu em casa ao 
lado da família. Ele 
sofria de demência e 
sa iu do grupo em 
2014. A banda australi-

ana formada em 1973 
foi uma das mais famo-
sas do mundo. Seus 
shows eram recordista 
de público e as suas 
canções eram canta-
roladas pelo mundo 
inteiro, principalmente, 
para os apreciadores 
de um bom rock.

Praia Clube é o melhor
time de Volei feminino
de Minas e um dos
melhores do Brasil

Com um dos maio-
res investimentos em 
2017 o Praia é super 
candidato ao título da 
Superliga 2018. 

No ano de 2016, o 
estado de Minas foi 
muito bem representa-
do pelo dois clubes. O 
Minas terminou em 
quarto e o Praia em ter-
ceiro. Com o volei apre-
sentado este ano, 
Minas Gerais busca 
ser campeão em 2017. 
O Praia Clube é líder 
invicto da Superliga 
Feminina de Volei.

Algumas mudanças 
foram feitas do ano 
passado para este ano 
no time de Uberlândia. 
A ponteira Fernanda 
Garay foi uma das 
mais recentes contra-
tadas. Ela estava fora 
do Brasil e retornou ao 
país, direto para o Pra-
ia Clube. 

Hoje, é o time a ser 
batido na competição. 
Após sete jogos, não 
perdeu nenhum set, ou 
seja, sete vitórias e 21 
sets ganhos. Tem a 
liderança da competi-
ção com 24 pontos e 
possui um dos técni-
cos mais competentes 

do Brasil, Paulo Coco. 
Ele é conhecido mun-
dialmente na função, 
já atuou no exterior e é 
assistente técnico da 
seleção brasileira.

O Sesc/Rio está na 
cola do Praia, possui a 
mesma pontuação, 
mas perde no número 
de sets vencidos na 
competição.

O Minas Tênis amar-
ga duas derrotas na 
competição e vem em 
busca da reabilitação. 

No ano de 2016, o 
estado de Minas foi 
muito bem representa-
do pelo dois clubes. O 
Minas terminou em 
quarto e o Praia em ter-
ceiro. 

Com o volei apre-
sentado este ano, 
Minas Gerais está bus-
cando  o  t í tu lo  da 
Superliga há tempos. 
O volei mineiro é um 
dos melhores do Brasil 
e vem batendo na tra-
ve. 

Este ano, Bernardi-
nho que é recordista 
de títulos, sabe que a 
competição está mais 
acirrada e os times 
estão bem próximos, 
não havendo favorito. 

Dentil/Praia Clube 3 x 0 Sesi

Diogo Barbosa
está fora do
Cruzeiro

Sem grana, Cruzei-
ro abre mão de Diogo 
Barbosa. Como será 
2018 na Libertadores?
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Quer um cão de guarda de verdade?
Adquira um Pastor Alemão, mas de
procedência...

Nucha von Chispa - Melhor ataque no Campeonato da Região Sudeste do Brasil 2017

O mundo pet tem 
muitas surpresas e 
grandes alegrias. Ter 
um animal em casa é 
uma questão de sensi-
bilidade da alma e mui-
to carinho. Eles nos tra-
zem risos e com seus 
gestos nos dão uma 
sensação de muito 
amor. Amor verdadei-
ro, pois eles enxergam 
em seus donos, ale-
gria, o carinho e o 
retorno da sua fidelida-
de. Um cão é fiel ao 
seu dono até na hora 
da morte e procura 
pela sua presença 
durante todo o tempo. 
Por isso, quando che-
gamos em casa eles 
balançam o rabo e 
pulam de alegria. 

Mas para muitos, 
ter um cão, não é só 
por ter um cão. Por mui-
tas vezes, a razão de 

ter um cão em sua resi-
dência é uma questão 
de proteção, não só 
sua, mas de toda sua 
casa. E para isso, não 
tem cão melhor no 
mundo que o «Pastor 
Alemão». Além da sua 
beleza e por ser um 
cão sociável e dócil, é 
um verdadeiro protetor 
de lares. Você encon-
tra tudo isso nele. 

O Pastor Alemão 
muda por completo 
quando escuta um 
barulho no muro, ou do 
lado de fora de sua resi-
dência. Além de dar 
alarde, fica agressivo 
com a presença de 
desconhecidos sem a 
presença de seu dono. 
E pode ter certeza, se 
alguém invadir a sua 
residência e der de 
frente com seu Pastor 
Alemão, pode deixar 

que ele anula as atitu-
des desse estranho, 
até a sua chegada. 

Mas, para adquirir 
um Pastor Alemão de 
verdade, puro sangue, 
você tem que saber 
mais sobre ele.

Não saia por aí, pro-
curando preço. Você já 
começa errado e com-
prando problemas no 
futuro. Um verdadeiro 
Pastor Alemão, está 
na mão de criadores 
que treinam e levam 
seus cães às exposi-
ções pelo Brasil a fora. 
Você vai comprar um 
cão com total controle 
de displasia, vacinado 
com as melhores vaci-
nas do mercado. Além 
do registro, sabendo a 
origem de seu cão. Pro-
cure em Varginha por 
João Bosco, 99987-
2718. 

Com a nova lei em vigor, ações na
Justiça do Trabalho caem 90%

A nova Legislação 
Trabalhista entrou em 
vigor no último dia 11 e  
ações no Ministério do 

Trabalho despenca-
ram. 

Segundo Guilher-
me Feliciano, presi-
dente da Associação 
Nacional dos Magis-
trados da Justiça do 
Trabalho, revelou  que 
na última semana, hou-
ve uma correria para 

que essas ações fos-
sem julgadas ainda 
pela antiga CLT. Tam-
bém atribui a baixa às 
dúvidas de muitos 
advogados sobre às 
novas regras e, por 
isso, fazem um estudo 
mais detalhado sobre 
a nova lei.

Carteira de Motorista Digital já 
está sendo utilizada no D. Federal

Na era digital, a 
cada dia somos sur-
preendidos com uma 
novidade e, nem bem 
se lança um produto, 
já vem outro mais atua-
lizado. É como um pis-
car de olhos.

Foi lançado no Dis-
trito Federal a nova 
Carteira de Motorista 
no formato Digital. Ela 
tem o mesmo valor jurí-
dico que a carteira 

impressa. Depois de 
Goiás, o Distrito Fede-
ral é a Segunda Unida-
de da Federação a 
informatizar o serviço.

Será uma facilita-
ção na identificação  
por parte dos policiais 
de todo território nacio-
nal. Pois, o sistema é 
unificado com todos os 
estados, além de mini-
mizar a existência de 
fraudes na abordagem 

dos policiais.  
O sistema da CNH 

Digital, irá também 
favorecer os serviços 
cartorários e de outros 
órgãos como Receita 
Federal, Estadual e 
Prefeituras. O sistema 
é criptografado e já 
possui um aplicativo 
nas plataformas do 
Google Play e App Sto-
re que você baixa no 
celular. Nas carteiras 
impressas o sistema 
de código bidimensio-
nal, já está presente 
em todos os documen-
tos impressos no terri-
tório nacional. De acor-
do com a CONTRAN, 
a implantação nacio-
nal irá acontecer até o 
mês de fevereiro de 
2018. 
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Nutrição comportamental
e Nutrição Comportamental
Infantil 

ar na sua formação e 
na sua trajetória. Cada 
criança tem uma rela-
ção diferente com a ali-
mentação e os pais 
são os agentes trans-
formadores que vão 
atuar diretamente com 
as crianças. O Projeto 
Nutrição Comporta-
mental Infantil é dividi-
d o  e m  m ó d u l o s . 
Alguns deles são: neo-
fobia alimentar, restri-
ções alimentares, cri-
anças seletivas, pais 
controladores, com-
portamento alimentar, 
comedor competente 
entre outros.

A Obesidade Infan-
til tem colocado muitos 
pais em alerta. O trata-
mento da obesidade 
infantil vai muito além 
das restrições alimen-
tares e é preciso ter 
um olhar mais amplo 
em relação a criança e 
a sua alimentação. O 
tratamento para crian-
ças com sobrepeso ou 
obesidade necessita 
de um tratamento mul-
tidisciplinar.

A Consultoria para 
colégios atua para 
fazer a análise do car-
dápios, sugestão de 
alteração para melho-
rar e criação de novos 
cardápios.

     Bianca Custódia 

A Nutrição Compor-
tamental tem o intuito 
de mudar a relação 
das pessoas com a 
comida para que elas 
parem de sentir culpa 
por comer e passem a 
sentir prazer na sua ali-
mentação. É feita a 
avaliação dos aspec-
tos emocionais, fisio-
lógicos e sociais da ali-
mentação. A Nutrição 
C o m p o r t a m e n t a l 
defende o prazer de 
comer, a alimentação 
intuitiva, consciente e 
o respeito às emo-
ções. Cada ser huma-
no é diferente e único, 
assim como sua forma 
de lidar com os ali-
mentos. Nesta abor-
dagem, não contamos 
calorias, contamos his-
tórias de vida: É preci-
so conhecer e escutar 
o  i n d i v í d u o  p a r a 
entender quais os 
seus comportamentos 
e sentimentos em rela-
ção à comida.

O Projeto Nutrição 
C o m p o r t a m e n t a l 
Infantil é responsável 
por melhorar a relação 
da criança com a ali-
mentação. A criança 
tem seu primeiro con-
tato com a alimenta-
ção a partir dos seis 
meses e a introdução 
alimentar irá influenci-

PEC 181 fere direito das gestantes e causa conflito entre Código Penal e Constituição

O aborto pode ser proibido em todos os casos no país
U m a  C o m i s s ã o 

Especial da Câmara 
dos Deputados, apro-
vou a PEC 181/15, 
uma proposta, no míni-
mo, indecente e imo-
ral. Uma falta de res-
peito a mulher e a vida. 
E em coro, entoaram 
após a aprovação «vi-
da sim, aborto não». O 
aborto legal está pre-
visto no Brasil em três 
casos: gravidez origi-
nada de estrupo, anen-
cefalia do feto e risco à 
vida da gestante. A 
PEC segue para ser 
votada em plenário na 

câmara dos deputa-
dos, onde precisa de 
308 votos em dois tur-
nos e depois ser enca-
minhada ao senado, 
submetida ao mesmo 
procedimento. A pro-
posta inicial do é do 
senador Aécio Neves, 
mas  apenas  pa ra 
ampliação do direito à 
licença-maternidade 
da mãe, caso a criança 
nasça prematura. Pas-
saria de 120 dias para 
240 dias, ou de acordo 
com o período de inter-
nação da criança. Mas 
o  deputado Jorge 

T a d e u  M u d a l e n 
(DEM/SP), resolveu 
meter a mão na cum-
buca e modificar o tex-
to original transfor-
mando o que era bom 
para a gestante numa 
atitude desumana e 
irresponsável. E por 
essa razão, está sen-
do chamada de «Ca-
valo de Troia», ou seja, 
presente de grego. 

Muitos deputados, 
críticos e a imprensa 
em geral, acreditam 
que a PEC foi alterada 
para tirar a atenção e 
foco dos fatos políticos 

que estão acontecen-
do no país. Se a PEC 
for aprovada, será um 
i m p a c t o  n e g a t i v o  
gigantesco, afetando 
principalmente, o direi-
to da mulher. Imagi-
nem como irá aumen-
tar de forma rápida e 
gradativa o número de 
aborto ilegal no país. 
Ou seja, mulheres de 
classe média e alta, 
também estarão pro-
curando pelo aborto 
clandestino em função 
de leis irresponsáveis. 
A PEC 181/15, passa a 
ser um retrocesso. 

Veja a tendência de revestimentos hexagonais
na edição de número 29. Matéria completa


