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UM DIA FELIZ!

IDENTIDADE DE GÉNERO
A identidade de gênero refere-se ao gênero com que a pessoa se identifica (se ela se identifica
como sendo um homem, uma mulher ou se ela se vê a si como fora do convencional.
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UMA HISTORINHA

O avô, já quase cego , “só viam bem o longe” disse para seu neto:
“Sua avó é a coisa mais linda do mundo, não é?”
O neto parou por um instante e disse: “Sim, é.”
“Querido “, continuou o avô ” Eu ainda vejo a beleza dela todos os dias. Na verdade, eu vejo mais
agora do que quando eramos jovens.”
REGRAS DE BOAS MANEIRAS
O Beija-mão teve o seu período áureo. A gente chique d’agora pretende ressuscita-lo, mas
como estamos numa época em que as velharias não agradam, em lugar de “o beija-mão” usa-se
o “beija-cara”.
Dar o braço - O homem que se preza de ser educado, deve oferecer o braço a uma senhora. É evidente que está dispensado de o fazer
se a senhora pesar 150 quilos. Fretes não!
Os antigos tratados da civilidade dizem que o homem ao acompanhar
uma senhora, tem por obrigação de dar-lhe o braço.
Parece-nos um cuidado desnecessário. As senhoras sabem muito bem
o caminho.

FALE BEM A NOSSA LINGUA
NÃO DIGA: Os ânimos estavam exaltados, até que o João interviu.
DIGA: Os ânimos estavam exaltados, até que o João interveio.
NÃO PEÇA: Quero duzentas gramas de fiambre.
DIGA: Quero duzentos gramas de fiambre.
(Grama é um substantivo masculino)
Isso não tem haver comigo. -ASSIM NÃO:
ASSIM SIM: Isso não tem que ver comigo.
Ter que VER- ter relação com
Ter a HAVER- Ter para receber
Bem feito! Já devias de ter aprendido.-ERRADO
CORRETO: - Bem feito! Já devias ter aprendido.
NÃO DIGA: Vi esse filme há muitos anos atrás.
AFIRME: Vi esse filme há muitos anos.

CONVERSA ENTRE COLEGAS
- Fernando, tu sabes o que acabei de ouvir sobre uma aluna tua?
- Espera lá, antes de me dizeres isso, quero propor-te um teste, que é
chamado de “teste do triplo filtro”.
- Triplo filtro?
Sim – continuou Fernando. Antes de me dizeres alguma coisa sobre a
minha aluna, seria bom que tu pensasses por um momento e filtrasses
o que me vais dizer. O Primeiro filtro – o da veracidade. Estás absolutamente certo de que o que me vais dizer é verdade?
- Não, ouvi de um colega nosso e pensei...
- Então – disse Fernando – tu não sabes sé verdade ou não. Agora
vamos usar o segundo filtro – o da virtude. O que tu me vais contar sobre a minha aluna, é algo de
bom?
- Não, justamente o contrário.
- Então, tu queres dizer-me algo ruim sobre ela, mas não tens a certeza se é verdade. No entanto ainda
podes fazer um teste e avaliar se essa informação vai passar por um terceiro filtro – o da utilidade. Será
útil para mim o que vais dizer?
Provavelmente, não
Então – concluiu Fernando – se tu vais dizer algo falso, ruim, e inútil sobre a minha aluna, por que
dizer tudo isso? Por que achas que deva saber?
Quem diz: “Conversa entre colegas” também pode dizer “Conversa entre amigos” com outra vítima, claro!

Não é o fim do mundo, mas…
Ondas de calor, secas extremas,
mais chuva: os verões vão mudar completamente com o aquecimento global.
O alerta já foi feito.
Se a temperatura média global do nosso planeta aumentar 2 graus centígrados, as ondas de calor, secas
e períodos de chuvas no verão, poderão ser mais
longos e persistentes.
Consegue-se ver uma mudança significativa nas condições climáticas do verão: Fenómenos
meteorológicos extremos poderão tornar-se mais persistentes – tanto períodos quentes e secos
como dias consecutivos de chuva intensa poderão ser mais longos.
Na zona mediterrânica, verifica-se uma diminuição do índice de precipitação e um aumento da
aridez dos solos, o que provavelmente contribui para um aumento de uma seca persistente.
Em Portugal, o cenário de seca extrema já é real. Em maio deste ano, a Associação Natureza
de Portugal, alertou que Portugal está a viver além da água que tem. De acordo com o Instituto
Português do Mar e da Atmosfera, no final de maio deste ano, a maior parte do território estava
em situação de seca meteorológica, sendo que cerca de 37,5 % estava nas classes de seca severa e extrema.
Caso os fenómenos extremos no verão se tornarem mais duradouros e intensos, haverá impactos “significativos” na saúde, nos ecossistemas, na agricultura e na economia.
Os fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e inundações, poderão afetar dois
em cada três países europeus perto do fim do século, segundo estimativas que constam num estudo divulgado recentemente na publicação científica The Lancet Planetary Health.
A solução é difícil. Mesmo que a população de classe média não tome banho e a classe pobre não beba água, os poucos da classe rica, consomem-na toda.

É o avião mais seguro do que o carro?

É a pergunta que ecoa na cabeça de passageiros com receio de voar

Segundos depois de o avião descolar é frequente ver os passageiros a olhar pela janela. Alguns
fazem-no simplesmente para apreciar a paisagem vista de cima. Outros olham com inveja para
as pessoas que seguem lá em baixo no interior dos carros que desfilam nas estradas.
A frase “O avião é muito mais seguro do que um carro”, não chega para convencer os passageiros com fobia de voar. A maioria desconhece os estudos já realizados e cede perante o impacto
causado por notícias sobre acidentes aéreos.
Existem vários estudos produzidos sobre o tema. Todos concluem o mesmo: a probabilidade de
morrer num avião comercial é muito menor do que a probabilidade de morrer num acidente de
carro. A probabilidade de morte num acidente de carro é de 1 para 112 enquanto num acidente
de avião é de 1 para 8 mil.
É mais provável uma morte ao atravessar a passadeira do que morrer num acidente de avião.
Os aviões são máquinas tecnologicamente muito avançadas e sujeitas a apertados protocolos
de segurança impostos pelas entidades reguladoras do setor. É raro um acidente se tivermos
em conta os mais de 40 milhões de voos que anualmente acontecem no mundo.
Numa análise mais completa, em 2017 registaram-se 134 vítimas (feridos e mortos) em acidentes aéreos comerciais na União Europeia, enquanto os acidentes de viação provocaram um total
de 1,4 milhões de vítimas (feridos e mortos).
Apesar de ser mais seguro viajar de avião do que de carro, a verdade é que voar pode gerar outros transtornos difíceis de prever como atrasos nos voos, situações de overbooking ou mesmo
voos cancelados.
Andar de avião é mais seguro do que andar de carro – Um facto
É mais provável um acidente de avião do que ao atravessar a passadeira - Incorreto.
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Um casal vinha por uma estrada do interior, sem dizer uma palavra, estavam mesmo zangados.
Ao passarem por uma quinta, onde viram uma mula e alguns porcos, a mulher perguntou, sarcástica: - Parentes teus?
Responde o marido: - Sim… cunhados e sogra.

