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A equipe da Prefeitura trabalha
no maior projeto habitacional da
história de Jaboticabal. As obras
dos condomínios Vida Nova I e
Vida Nova II já atingiram 25% e
outros três empreendimentos de-
vem ser iniciados em 2015. Ao todo
serão construídas 1.600 unidades
habitacionais, um investimento de
R$ 135 milhões, fruto de parcerias
da Prefeitura, entidades e dos go-
vernos Estadual e Federal.

Para o prefeito Raul Girio a ha-
bitação de interesse social é prio-
ridade. “As famílias precisam de
um local seguro para criar os fi-
lhos com maior tranquilidade. Meu
governo é muito sensível a esta
questão e não medimos esforços
para realizar o sonho da casa pró-
pria”, enfatiza. “As inscrições ain-

Jaboticabal ganhará 1.600 moradias populares até 2016
Moradores interessados devem atualizar os documentos; empreendimentos contemplam faixas de 0 a 6 salários-mínimos

da não estão abertas. Neste mo-
mento o importante é atualizar os
documentos, tirar novamente os
que foram perdidos. Orientamos a
não deixar para a última hora para
não perder a casa ou apartamen-
to”, completa.

Serão construídas 528 casas
assobradas entre Vale do Sol e
Solar Corintiano (Vida Nova I e II),
416 apartamentos próximo a Co-
hab I (Residencial Aurora), 267
casas ao lado do Vila Nova e 400
apartamentos do MCMV (condo-
mínios Manacás I e II). “Pedimos
paciência para a população. Um
empreendimento já está em cons-
trução e outros em processo bu-
rocrático. As inscrições não estão
abertas e nossa orientação é ficar
atento à rádio e jornal. Daremos

ampla divulgação pela mídia”, es-
clarece o secretário de Planejamen-
to André Nozaki.

Plano Municipal – Jaboticabal
está finalizando o Plano Municipal
de Habitação, que prevê a cons-
trução de novas unidades e abre
acesso a recursos do Fundo Naci-
onal de Habitação. “Há diretrizes
não apenas construir, mas melho-
rar moradias já existentes. Este é
um pedido do prefeito Raul Girio,
que quer oferecer kits de constru-
ção para a população e oportuni-
dade para regularização de imóveis.
Já estamos finalizando a documen-
tação e o prefeito encaminhará à
Câmara”, informa Nozaki.

Vida Nova – O condomínio é
composto por 528 casas assobra-
das para famílias com renda até R$

1.600. As obras já começaram e
atingem, no momento, 25%. A Pre-
feitura está estabelecendo os cri-
térios para a seleção das famílias
e, em seguida, encaminhará para
análise da Caixa Econômica Fede-
ral. Se existir mais que 528 famílias
interessadas, haverá um sorteio
público.

Residencial Aurora - O condo-
mínio é composto por 416 aparta-
mentos para famílias com renda até
R$ 1.600. Ficará localizado próxi-
mo ao Ginásio de Esportes do Jar-
dim Paulista. O projeto pertence
ao Minha Casa, Minha Vida Enti-
dades e já está com a demanda de
candidatos preestabelecidos - já
foram realizadas três reuniões com
o Mohas. Não haverá sorteio, as
famílias estão pontuando confor-

me participação no projeto social,
que as credenciam para ter acesso
à moradia. O empreendimento está
em fase de análise de documenta-
ção dos moradores e de análise do
governo do Estado de São Paulo.
A obra deve começar em breve
(2015).

CDHU - O condomínio da
CDHU é composto por 267 casas
para famílias com renda até R$
1.600. Está em fase de análise de
documentação na Secretaria Esta-
dual de Habitação, definindo as
formas de implantação e o local.

Em 2015 deve sair a aprovação
definitiva.

Manacás I e II - O condomínio
é composto por 400 apartamentos
para famílias com renda de três a
seis salários mínimos. São dois
condomínios destinados às famí-
lias com renda um pouco maior, a
segunda faixa do Minha Casa,
Minha Vida. O projeto está em aná-
lise pela prefeitura e o proprietário
já está regularizando a área. Até
dezembro deve ser enviado ao
Ministério das Cidades para apro-
vação.

Quem tem consciência convive

com a interiorização

Controlar emoções é ser

tolerante

Não basta a capacidade.

Necessário a solidariedade e a

generosidade
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Ainda nos dias de hoje, por precon-
ceito, há quem chame de gigolô o ho-
mem que ganha menos do que sua mu-
lher. Mas essa situação é cada vez mais
freqüente, e tais casais mostram que o
amor e a cumplicidade falam mais alto
do que conveniências sociais. É hora de
flexibilização de conceitos e tolerân-
cia. Isso é diferente, porém, de aceitar a
infantilidade de homens dependentes e
oportunistas.

A rica e o pobre
A pior atitude diante dos tempos em

que vivemos é reagir com preconceito.
Claro, podemos — e devemos — ter
princípios íntimos e basta o exercício
deles para que sirvam de referência para
os outros. Mas isso não implica impô-
los nem usá-los a serviço da intolerân-
cia. A realidade anda desarmando a no-
ção tradicional sobre homens, mulhe-
res, cabelos, roupas, comportamentos,
amores. Isso nos obriga a flexibilizar os
espíritos, no mínimo para a tolerância:
cada vez mais nos surpreendem com
diferenças e formas inesperadas com que
os humanos se organizam na esfera da
vida, do amor, do trabalho e da diver-
são.

Fomos acostumados, por exemplo,
a pensar que são os homens que man-
têm as mulheres, fruto de suposta mai-
or competência na luta pela sobrevi-
vência, imposta por sua força e pelos
arranjos da sociedade. Ainda hoje, na
média, os homens ganham mais do que
as mulheres. Mas também é verdade que
as mulheres são capazes de manter sua
independência, fruto da competência,
ou de sustentar o casal, ou ainda de aju-

dar o parceiro a prover o lar, propici-
ando melhores condições de vida.

Hoje há muitos casos em que os ho-
mens acabam dependendo da mulher. A
voz do povo — mas não a voz de Deus
— exclamaria indignada: “Gigolô!”. O
povo pode ser cruel no julgamento, tolo
nas decisões, manipulado em seu voto.
Pois nem sempre o homem que depen-
de da mulher, ou o que ganha menos do
que ela, é um aproveitador, um oportu-
nista que a explora. Ela pode ter sido
agraciada com mais sorte do que ele, ou
com mais competência, ou simplesmen-
te pode ter uma profissão na qual a re-
muneração é maior do que a dele. Ela
pode ser uma executiva, por exemplo,
e ele um professor.

Mas os dois se amam, ele colabora
solidária e criativamente em muitas ta-
refas, ela se beneficia de sua inteligên-
cia, ele tem uma postura prestativa e
sempre disposto a iniciativas que aju-
dam a vida do casal, fugindo do estigma
de ser um cara encostado e parasitário.
O casal dialoga sobre esse ponto, assu-
me a diferença e cresce com a união
ancorada na firme parceria que surge da
cumplicidade amorosa. Dessa maneira,
nem ela se sente roubada, nem ele um
“gigolô”.

Não estão nem aí com bobagens psi-
cosociológicas, como as pesquisas que
foram feitas pela socióloga americana
Christin Munsch, candidata ao douto-
rado na Universidade de Cornnell, nos
Estados Unidos, que sustenta a tese de
que as mulheres que ganham mais di-
nheiro do que o marido,  têm maior
chance de serem traídas por eles, que se
“vingariam” reafirmando, desse jeito,
sua masculinidade. Pois, em nosso exem-
plo saudável, o casal não teria derrapa-
do na armadilha do lugar-comum, ja-
mais os pombinhos usariam a disparida-
de econômica como motivo de ataque
em brigas ou conflitos. Pacto de gente
civilizada.

Mas nem sempre as coisas funcio-
nam desse modo. A começar pelo caso
do maridão — não apenas sustentado
pela parceira como também um sujeito
folgado, infantil, fixado na saia da mãe
— que escapa, tal como peixe ensaboa-
do, das responsabilidades e tarefas as-
sim que elas pintam. Ele encara como
“direito natural” ser mantido pela mu-
lher, quase uma indenização pelo fato
de estar com ela, ao suportá-la: um “pre-
ço justo” por sua “superior” companhia,
a lhe conceder sexo e afeição. Ninguém
merece!

O crescimento da classe média, a
superação dos operários pelos trabalha-
dores intelectuais, a globalização, a fal-
ta de grandes líderes e de grandes teóri-
cos, a agressividade da Economia neoli-
beral e do capitalismo financeiro sem
escrúpulos e sem fronteiras colocaram
em crise o pensamento Socialista. Cada
progresso faz suas vítimas e, diante de
um progresso torrencial como este,
quem projeta o progresso se desinteres-
sa pela vítimas, e quem defende as víti-
mas não entende o progresso. Daí o es-
tado confuso que induz a esquerda a ne-
gar a existência das Classes, a renegar a
nobreza fecunda de suas origens, a con-
fundir a próprias ideias com as dos ad-
versários, em nome de uma suposta
modernização da política.

De outro lado, a impotência dos go-
vernos diante do desemprego crescen-
te, das grandes ondas migratórias e do
aumento da desigualdade entre os ricos
e pobres traz à tona a exigência de um
Modelo Socialista que dê conta da liber-
dade civil e dos direitos sociais.

Diante dessa ambivalência do Siste-
ma Social, os Socialistas mais corajosos
continuam a defender que cabe ao Esta-
do intervir em todas as funções em que
os cidadãos não poderiam desenvolver-

REFLEXÃO  —  TERCEIRA  VIA  —
se autonomamente (como a defesa ex-
terna, a segurança interna, a gestão
monetária) ou naquelas em que os pri-
vados, por si só, não estariam em con-
dições de faturar sem agravar as desi-
gualdades (como a Saúde, a Educação, a
Previdência Social). Alguns socialis-
tas vão além e entendem a gradação
como um meio, contudo, direto à mo-
dificação o quanto antes dos equilíbrios
de poder em favor das classes desfavo-
recidas e pela total eliminação das desi-
gualdades. Daí, por exemplo, reivindi-
cação de uma política econômica que
vise à nacionalização de setores como
o transporte, a energia, a siderurgia, as
comunicações, o banco.

Em síntese, os Socialistas e as soci-
ais-democracias defendem a proprieda-
de privada, têm uma visão laica da Vida,
defendem o papel dos sindicatos na re-
gulamentação das empresas, são favorá-
veis ao welfare state (estado de bem-
estar), apoiam os programas gover-
namentais em favor da Educação, do
Bem-Estar e da Previdência, ajudas
ao Terceiro Mundo. Reputam necessá-
rio um sistema progressivo de taxação,
que permita a redistribuição das tutelas  e
das oportunidades. São comprometidos
no que se refere à Ecologia, à Igualdade
de oportunidades, à luta contra a homo-
fobia. Consideram a imigração e o multi-
culturalismo como uma oportunidade
para os Países de destino.

Uma versão mais recente da So-
cial-Democracia é a “Terceira via”,
teorizada pelo Sociólogo Anthony
Giddens e experimentada por Clin-
ton nos Estados Unidos, mas sobre-
tudo por Tony Blair na Inglaterra.
Trata-se de uma via do meio entre
Liberais e Socialistas, entre key-
nesianismo e neoliberalismo, que
visa à coesão e à justiça social, à

igualdade dos cidadãos e à igualda-
de de oportunidade. O Modelo é bas-
tante confuso, mas, aparentemente,
não se trata de Socialismo tradicio-
nal, mas de um novo capitalismo,
modernizado, humanizado e plura-
lista, que enfatiza as responsabili-
dades morais do indivíduo e o capi-
tal social, privilegia o welfare(bem-
estar ), a redistribuição das capaci-
dades e dos meios de produção, as
oportunidades iguais, a descentrali-
zação do poder governamental, a co-
laboração público-privado, a prote-
ção ao meio ambiente.

Em um Mundo profundamente in-
justo, em que a industrialização criava
riquezas incalculáveis para alguns e es-
quálida miséria para a massa, houve
homens capazes de se indignar, se em-
penhar em favor de Classes desfavore-
cidas, dedicando a própria existência ao
sonho da Igualdade Universal.

Saint-Simon e Fourier, Owen e
Proudhon, Blanqui e Lamennais,
Lassalle e Flora Tristan, cada um
com sua percepção de Mundo, fre-
quentemente excêntrica, quase
paranóica, e Utópica  a ponto de ser
visionária, ensinaram-nos em Pri-
meiro Lugar o Amor pela Humani-
dade, o sentimento do “nós”, do
sentir-se parte de uma Comunida-
de, de um Arquipélago, jamais sen-
tir-se ilhado ou solitário. Daí a ex-
perimentação de Modelos Coope-
rativos, de Comunidades, de Orga-
nizações participativas.

O segundo ensinamento consis-
te no compromisso: a ação prática co-
erente com a reflexão teórica, a defesa
das próprias ideias ainda que às custas da
Liberdade e do Bem-estar.

O terceiro ensinamento está na
rejeição do luxo, do desperdício, das in-

justas desigualdades, do poder e do Bem-
estar separado do mérito. E, em conse-
quência, na denúncia de toda forma de
exploração e do capitalismo que se ba-
seia na exploração, obtida através do
mercado concorrencial e da mania do
lucro.

O quarto ensinamento está na
confiança ilimitada dos Socialistas no
aperfeiçoamento humano através da
instrução permanente e da reflexão per-
suasiva, que, na escala social, corres-
pondem ao desenvolvimento das Ciên-
cias e ao advento de gerações cada vez
mais cultas.

O quinto ensinamento consiste
no respeito a quem deseja a propriedade
privada, na valorização da motivação
para o posto de controle,  no apreço
pelas grandes obras assim como pelas
pequenas virtudes.

O sexto ensinamento está na bus-
ca da felicidade, na autogestão, dos rit-
mos, no rodízio das tarefas, na luta per-
manente contra o ócio esbanjador e
contra o tédio depressivo.

O sétimo ensinamento  está no
exemplo vivo da imaginação, autoesti-
ma, combatividade, tenacidade, gene-
rosidade, desinteresse, ingenuidade com
que os fundadores do Modelo Socialista
elaboraram, defenderam e realizaram
suas ideias.

O oitavo ensinamento  vem das
reivindicações trazidas pelos Socialis-
tas, em coerência com o próprio Mo-
delo de Vida e de Sociedade: as liberda-
des  civis e os direitos sociais, a justiça e
a igualdade entre o homem e a mulher,
o bem-estar e a intervenção do Estado
para corrigir as desigualdades, a presta-
ção de serviços de Assistência Social, a
garantia de serviços básicos, essenciais
para todos os cidadãos.

 Reflexão sobre texto do Sociólogo
Domenico de Masi - Por: José Fernan-
do Stigliano -

Foi apenas um toque que acabou
transformando a vida de uma mulher

APENAS UM TOQUE
que sofreu durante doze anos, com uma
hemorragia que nunca cessava. Essa
mulher passou por muitas dificuldades e
não foi fácil para ela, porque tudo o que
ela tinha, acabou gastando com os me-
lhores Médicos daquela época. Ela fez
isso na esperança de ser curada, e nada
lhe dava resultado, pelo contrário, ela
piorava cada vez mais. Até que um dia,
ela ouviu falar de um homem chamado
Jesus de Nazaré, que estava fazendo mui-
tos milagres. E começaram a falar para
ela, como as pessoas cheias de enfermi-
dades e todos os tipos de doenças eram
curados e os demônios eram expulsos,
os paralíticos andavam, os cegos en-
xergavam, os surdos ouviam etc. Aquilo
tudo foi despertando a sua fé, e ao mes-
mo tempo, o medo foi entrando em seu
coração, porque ela bem sabia que pela

lei de Moisés, era proibida, qualquer pes-
soa que tivesse hemorragia ou lepra, ter
contato com alguém. Mas a mulher,
querendo receber a cura, começou a fa-
zer um plano para se aproximar do Se-
nhor Jesus e tocar na ponta da sua ves-
te. E ela dizia consigo mesmo, todos os
dias, se tão somente tocar na ponta da
veste Dele serei curada. Quando ela viu
Jesus e aquela grande multidão, ela não
pensou duas vezes e disse: agora é a mi-
nha vez! E foi daqui e dali, mesma es-
tando fraca, ela não desistiu. Até que
veio por de trás e tocou na ponta da
veste de Jesus e milagrosamente ela foi
curada. Jesus parou e disse: Alguém me
tocou. Os discípulos disseram: Mestre,
a multidão te aberta e o Senhor diz que
alguém te tocou. Ele disse: Alguém me
tocou com fé, porque de Mim saiu po-

der. A Mulher sabendo que não tinha
como se esconder e com medo e tre-
mendo, aproximo-se, e prostrou-se di-
ante Jesus, e disse-lhe toda a verdade.
Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te curou,
vai em paz. (Marcos 5.25 aos 34). Seja
qual for o seu problema ou a luta que
você esteja enfrentado, não desista.
Faça como a mulher hemorrágica, que
não ficou olhando para os obstáculos,
nem as grandes dificuldades, que ela ti-
nha que enfrentar pela frente. Ela to-
mou a decisão de ser curada e foi até o
fim, sem medo das conseqüências. E Deus
lhe deu a vitória. Com você não será
diferente, basta somente você tocar em
Jesus pela fé. Dizendo todos os dias: Eu
vou vencer, a vitória já é minha, em
nome de Jesus. Esta é a minha oração.
Ouça o nosso programa: A Verdade da
Palavra. Diáriamente na GAZETA FM
107,9 das 05h30mim às 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

O mundo em que vivemos nos ensi-
na que somos eternos em espírito e que
as transformações acontecem de acor-
do com a evolução de cada um, onde
vivemos sonhando com os olhos do
coração, mente da felicidade, fortaleci-
da pelo amor .

As leis de DEUS nos ensina que so-
mos hoje idealizadores para um mundo
melhor, transformado e evoluído, para
sentirmos que somos criadores para um
ideal, uma meta de idealizações, que so-
mam poderes em direções rumo à eter-
nidade. Deus existe, como criador de
todos nós, como filhos queridos e re-
pletos de sonhos, que um dia serão rea-
lidades. As provas da existência de DEUS
são reais, verdadeiras. Para crer em
DEUS, basta lançar os olhos sobre as
obras da criação. Procurai  a causa de
tudo o que não é obra do homem e vos-
sa razão vos responderá. LIVRO DOS
ESPÍRITOS. O UNIVERSO existe. Ele
tem pois, uma causa. Duvidar da exis-
tência de DEUS seria negar que todo
efeito tem uma causa e adiantar que o
nada pode fazer alguma coisa. DEUS
nos criou, e uma vida para evoluirmos,
um corpo material para ser instrumen-
to e receber um espírito, viver pelos

A VIDA NOS ENSINA QUE DEUS EXISTE
mundos em crescimento, para sermos
trabalhadores em busca da felicidade. A
eternidade é o tempo marcado para cada
um, que nasce para sermos sonhadores
de realidades, que acontecem quando
vencermos a nós mesmos.

A vida eterna do espírito se projeta
em mundos, de acordo com a evolução
natural, da necessidade, que segue cami-
nhos, no encontro, de cada um, onde
precisam superar a ignorância, as tre-
vas, vencer as dificuldades dos mundos
inferiores, que às vezes somos levados
pelas ações negativas, que realizamos
nas encarnações  sucessivas dos mundos
em evolução. O PLANETA TERRA é
uma escola de aprendizado. Como alu-
nos, em estágios crescentes, de vidas
eternas, num relacionamento de ações
e reações, dentro da lei de causa e efei-
to. KARMA.

A FELICIDADE É UM LIVRO
ABERTO, PARA  SERMOS POSSUI-
DORES DO AMOR DE JESUS E DA
CRIAÇÃO DE DEUS.

NO SONHO
Vamos sonhar com os olhos do co-

ração, brilharmos com as luzes da inte-
ligência.

NA VIDA
 Construirmos o perdão com humil-

dade. Desejarmos amar e sermos amados.
NO AMOR
  Sonharmos com a felicidade que há

de vir no hoje, amanhã ou no sempre.
 NO JARDIM DAS EXISTÊNCIAS,

NASCE MAIS UM DIA.
 NO ONTEM, CONSTRUÍMOS NO

HOJE, VIVEMOS NO AMANHÃ E
SONHAMOS.

A ESPERANÇA SE RENOVA COM
O TEMPO.

  FE, É O ALICERCE DAS REALI-
ZAÇÕES. O AMOR NOS UNE  NOS
DESEJOS

SOMOS ETERNOS FILHOS DE
DEUS.

Precisamos estar sempre em oração
e vigilantes! O demônio não desiste de
nos tentar, pois sabe que vai perder a
batalha, por isso ele quer fazer o maior
estrago que puder em nossa vida.

O Senhor não interveio ainda, por-
que estamos no tempo da misericórdia
e muitos estão sendo salvos. Enquanto
o demônio faz um grande estrago em
nós, o Senhor traz muitos de volta para
junto de Si.

A primeira coisa que devemos fazer
é pedir o Espírito Santo; não por ma-
nia, mas por necessidade.

Nós precisamos, assim como o car-
ro, de passar no posto de combustível
todos os dias, pois o nosso reservatório
está secando muito rápido! Precisamos
nos reabastecer no Espírito Santo.

Seu irmão,

Acima de tudo, devemos pedir o Espírito Santo

Em comemoração ao Dia do Ido-
so (01 de outubro), o Fundo Social
de Solidariedade promoveu ativida-
des especiais para os frequentado-
res do Centro de Convivência do

Fundo Social comemora Dia do Idoso com atividades especiais ORAÇÃO  AO  DIVINO  ESPÍRITO  SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido.

Dentro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça.

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais
todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, Vós que me
concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me
tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida,
eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e
confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores
que sejam a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia merecer
e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua Glória e Paz.
Amém.

Obrigado (a) por Vossa infinita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

Idoso, popular Clube da Terceira
Idade.

Na última semana, cerca de 350
idosos se reuniram para uma confra-
ternização. Dias antes os idosos tam-

bém fizeram um passeio a uma estân-
cia e tiveram uma tarde voltada aos
cuidados com a saúde.

“Cuidamos com carinho de cada
um e não podíamos deixar essa data

passar em branco. É uma grande ale-
gria poder proporcionar dias diferen-
tes para nossos idosos”, declarou a
presidente do Fundo Social, Cidinha
Girio.

A partir de segunda-feira (06), os
jaboticabalenses que participarão ou
desejam contribuir com uma causa
nobre podem adquirir o kit da 3ª Ca-
minhada Passos que Salvam. A ação
promovida pela Prefeitura e Hospital
do Câncer de Barretos visa sensibili-
zar e despertar a atenção para o diag-
nóstico precoce e prevenção do cân-
cer em crianças e jovens.

Os kits contendo camiseta, boné e
cadarço serão vendidos a R$ 25,00.
Confira os pontos de vendas.

Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer

Kit “Passos que Salvam” à venda a partir de segunda-feira (06)
Escola de Arte
Biblioteca Municipal
Unesp - Pós Graduação
Tereza Quinelato - Jaboticabal Sho-

pping
100% Básico
Lassê Mesa e Presentes
Renê Color
Teto Materiais para Construção
Casa Paris
Prever
A Caminhada será dia 23 de no-

vembro, a partir das 8h30, com saída
do Paço Municipal. Haverá sorteio de
bicicletas e brindes após a caminhada.

ABANDONO  DE  EMPREGO
E. RODRIGUES  E  CIA  LTDA  EPP, inscrita no CNPJ Nº 04695368/

0001-72, SITO à  Av. Benjamin Constant Nº 88, Bairro Centro – Jabo-
ticabal/SP, solicita o comparecimento do Sr. Ivan Denis Coelho da
Silva, portador da CTPS Nº 061057, série 00336, no primeiro dia útil
após  esta publicação, no intuito de justificar suas faltas que vem
acontecendo desde 7 de agosto de 2014, sob pena de caracterização
de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato
de trabalho, conforme dispõe o artigo 482 M  LETRA  I  da CLT.

RODRIGUES   E  CIA  LTDA   EPP
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POLÊMICAS SOBRE ARBITRAGEM BRASILEIRA
Emerson chega como réu e sai de julgamento admirado pelo STJD

Auditor agradece a Sheik por título do Corinthians. Atacante tem personalidade

enaltecida por aqueles que analisaram suas críticas à CBF

Auditor Vinícius de Sá Vieira, auditor do STJD, agradece a Sheik
por título do Corinthians (Foto: Reprodução )

Emerson esteve no Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD) na
tarde de uma segunda-feira para sentar
no que é uma espécie de banco dos réus.
Mas apesar de ter saído com uma pena

Contragolpe: Associação Nacional de Árbitros ameaça parar o Brasileiro
Respondendo às críticas feitas à arbitragem, presidente da Anaf diz que clubes

querem repassar responsabilidade de seus maus resultados na competição

As recorrentes críticas feitas às ar-
bitragens do Campeonato Brasileiro
tiveram contundente resposta na sex-
ta-feira (veja ao lado a crítica de Emer-
son Sheik após ser expulso). O presi-
dente da Associação Nacional dos Ár-
bitros de Futebol salientou o que cha-
mou de falta de respeito contra a clas-
se que, segundo Marco Antônio Mar-
tins, em represália, ameaça inclusive
paralisar a disputa.

- Os árbitros estão indignados e
querem parar o campeonato. O nível
técnico da competição é baixíssimo e
querem jogar a culpa da derrota no
árbitro. Isto é um desrespeito à figu-
ra do árbitro, que tem o papel de co-
mandar a partida – enfatizou Mar-

tins em mensagem postada pelo site
da Anaf.

O contra-ataque da associação
surge em virtude aos constantes co-
mentários feitos por dirigentes, trei-
nadores e jogadores quanto à atuação
dos árbitros. Publicamente, a arbitra-
gem vem sendo responsabilizada por
alguns resultados no Brasileirão.

Uma das últimas reclamações foi
no empate entre Flamengo e São Pau-
lo (2 a 2), no Morumbi, com um pê-
nalti bem polêmico marcado a favor
dos paulistas. O toque na mão de Sa-
mir ocorreu fora da área, mas André
Luiz Freitas marcou a penalidade -
Paulo Victor pegou a cobrança de Ro-
gério Ceni.

Alguns jogadores utilizaram as câ-
meras para protestar. Caso de Emer-
son Sheik, do Botafogo. Expulso con-
tra o Bahia, há uma semana, deixou o
campo indignado. Em frente à câmera,
falou claramente: “CBF, você é uma
vergonha! Vergonha!”.

Richarlyson fez parecido. Não sa-
tisfeito por receber o cartão amarelo
após uma cobrança de lateral, usou
também a palavra “vergonha” ao se
referir à marcação do árbitro Wilton
Pereira Sampaio.

- Quando você cobra lateral, está
na regra, para trás pode cobrar em qual-
quer lugar. Eu tinha dois amarelos. É o
terceiro meu. Ele me tirou do próximo
- reclamou, contra a decisão do árbi-
tro, que o advertiu por ter cobrado um
lateral fora do local em que a bola teria
saído.

As últimas rodadas tem sido re-
cheadas de polêmicas, principalmen-
te por conta do conceito de bola na
mão e mão na bola, que tem desper-
tado dúvidas. Algumas marcações ge-
ram reclamações, como o pênalti
marcado contra o Flamengo diante do
São Paulo  e a favor contra o Corin-
thians. E a discussão ganha novos ca-
pítulos.

http://globoesporte.globo.com/fu-
tebol/brasileirao-serie-a/noticia/2014/
09/contragolpe-associacao-nacional-
d e - a r b i t r o s - a m e a c a - p a r a r - o -
brasileiro.html

CBF convoca capitães e imprensa para reunião técnica sobre arbitragem
Após polêmicas, entidade promove encontro para discutir tema

Pênalti de Fagner no jogo Flamengo x Corinthians: mão na bola
será principal tema (Foto: Sportv)

Após as recentes polêmicas na ar-
bitragem brasileira e até ameaça de
paralisação dos árbitros devido às crí-
ticas recebidas, a CBF decidiu pro-

mover uma reunião técnica para dis-
cutir o assunto. Na quinta-feira, às
15h, na sede da entidade, os capitães
dos 20 clubes da Série A, representan-

tes da imprensa e os árbitros sortea-
dos para a 26ª rodada do Brasileirão
se encontrarão para um encontro de
discussão do tema.

No evento, instrutores de arbi-
tragem analisarão as regras do fute-
bol e darão atenção especial às ori-
entações da Fifa referentes à mão na
bola, item que gerou episódios de
grande debate em algumas partidas
do Campeonato Brasileiro recente-
mente. Segundo a CBF, serão apre-
sentados vídeos analisados pela Fifa
como decisões corretas dos árbitros
brasileiros.

Na sexta-feira, o presidente da
Comissão Nacional de Arbitragem,
Sérgio Corrêa da Silva, esteve no
programa “Arena SporTV” defen-
deu os juízes do Brasil e reforçou
que as orientações a respeito da
mão na bola vieram da Fifa, não da
CBF.

http://globoesporte.globo.com/fu-
tebol/noticia/2014/09/cbf-convoca-ca-
pitaes-e-imprensa-para-reuniao-tecni-
ca-sobre-arbitragem.html

Sérgio Corrêa afirma que Brasil tem a "melhor arbitragem do mundo"
Presidente da Comissão Nacional de Arbitragem considera que obrigação de

fazer sorteios para escalar os trios nas rodadas é uma "aberração"

Muitos jogadores, treinadores e diri-
gentes têm criticado com frequência as
atuações de árbitros no Brasil. Essas crí-
ticas pesadas inclusive geraram uma
ameaça de greve por parte da Associa-
ção Nacional dos Árbitros de Futebol
(Anaf), que poderia paralisar o Brasilei-
rão. Já a CBF demonstrar estar satisfei-
ta com o trabalho que é feito pelos árbi-
tros no país. Na opinião de Sérgio Cor-
rêa, presidente da Comissão Nacional
de Arbitragem, a arbitragem brasileira é
que pratica o melhor trabalho dentro de
campo no cenário mundial.

- No Brasil tem a melhor arbitragem
do mundo. Opinião minha. Com todas
essas dificuldades... O jogador brasileiro
quando disputa Libertadores ou Copa do
Mundo é diferente. Pelo grau de dificul-
dade que é imposto (ao árbitro). É que
santo de casa não faz milagre - diz o
dirigente.

Corrêa usou um exemplo para pro-
var a sua tese. Na visão dele, árbitros
europeus não conseguiriam ter um bom
rendimento comandando jogos no país.

- Na década de 90, vieram ao Brasil
alguns árbitros internacionais para api-
tar o Paulistão. Veio um italiano, o (Pi-
erluigi) Pairetto, para apitar um clássi-
co local e depois faria mais dois jogos.

Ficaria 15 dias. Fez um clássico, novi-
dade, um italiano, ninguém encostava
nele, isso que é arbitragem. Aí foi para o
interior, foi fazer um jogo em Araras,
quando viu o que era o interiorzão, fa-
lou: "Estou indo embora, isso aqui não é
futebol". A diferença é que você respei-
ta mais o estrangeiro do que aqui. Se
pegar os lances de Real Madrid x La
Coruña, 8 a 2, teve lance até pior que o
nosso. Na Itália, na Alemanha, é que lá

não tem essa balburdia em cima da arbi-
tragem. Aqui no Brasil é muita gente
falando de arbitragem sem conhecer o
básico - defendeu.

Uma questão, porém, é vista como
um erro pelo dirigente: os sorteios fei-
tos antes de cada rodada para a escala
dos trios. Essa situação, imposta pelo
Estatuto do Torcedor desde 2003, é vista
como uma "aberração" pelo chefe da
arbitragem.

- Sorteio é aberração (...) Se não fi-
zéssemos sorteios dirigidos estariamos
no buraco. Você tem o Héber Roberto
Lopes, próximo de 300 jogos na Série
A, e o Delson Freitas com 30 jogos.
Não deviam estar no mesmo sorteio, é
desequilibrado. Mas não tenho a quanti-
dade de árbitros necessária. Temos os
top, quem nasceu para a função, e tem
os intermediários e os normais. Temos
de conviver com esse sorteio, cumpri-
mos a lei.

http://sportv.globo.com/site/progra-
mas/arena-sportv/noticia/2014/09/ser-
gio-correa-afirma-que-brasil-tem-me-
lhor-arbitragem-do-mundo.html

Héber Roberto Lopes tem quase 300 jogos pela Série A (Foto:
Agência Getty Images)

10 curiosidades sobre as regras de arbitragem no futebol

1. A criação do futebol organizado
aconteceu no dia 26 de outubro de
1863. Foi nessa data que, ao fim de
seis reuniões no bar Freemason’s Ta-
vern, em Londres, Inglaterra, foi cria-
da a The Football Association. Junto
com ela, aprovaram-se as 17 regras do
futebol. Até hoje a Football Associati-
on existe, e organiza campeonatos na
Inglaterra, como a FA Cup.

2. Uma das mais polêmicas marca-
ções do futebol, o impedimento foi cri-
ado em 1866 e alterado várias vezes
desde então. Hoje se admite o passe
dado em direção ao atacante que esti-
ver na mesma linha do penúltimo de-
fensor.

3. A partir de 1870, o time de fute-

bol passou a contar oficialmente com
onze jogadores - dez na linha e um
como goleiro.

4. O córner, também chamado de
tiro de canto e escanteio, surgiu em
1872.

5. O travessão foi introduzido no
futebol em 1875. Substituiu as precá-
rias fitas de tecido que uniam as duas
traves laterais.

6. A rede apareceu em 1890, com o
objetivo de identificar mais claramen-
te a marcação dos gols. Nesse mesmo
ano, as faltas dentro da área passaram
a ser penalizadas com a marcação de
um pênalti.

7. A numeração das camisas foi in-
troduzida no futebol inglês em 1939.

A novidade chegou ao Brasil dez anos
depois, com o objetivo de facilitar as
anotações dos árbitros ingleses que
vieram apitar no Rio de Janeiro e em
São Paulo. Eles foram contratados para
adaptar os brasileiros à arbitragem da
Fifa, às vésperas da Copa de 1950.

8. A partir da Copa do Mundo de
1994, a Fifa implantou regras para dar
mais vibração aos jogos. A vitória pas-
sou a valer três pontos, e cada time
pôde fazer três substituições. Em vez
de cinco atletas no banco, cada sele-
ção pôde ter até 11 reservas.

9. Cada confederação afiliada à Fifa
tem sete árbitros capazes de apitar
partidas internacionais. Apesar de esse
número ser pré-definido, pode haver
mais árbitros filiados à Fifa — sem
que, no entanto, apitem partidas in-
ternacionais. No Brasil, são 10 os afi-
liados, três a mais que os sete que api-
tam partidas internacionais. Além des-
ses 10 árbitros, outros 10 auxiliares
também são Fifa no Brasil.

10. O bandeirinha ou juiz de li-
nha foi introduzido na regra em
1874, dois anos depois da realiza-
ção da primeira partida internacio-
nal. Sua função é auxiliar o árbitro,
marcando impedimentos e arremes-
sos laterais. Atualmente, a nomen-
clatura oficial da Fifa determina que
o bandeirinha seja chamado de "ár-
bitro auxiliar".

de quatro jogos de suspensão (um de-
les já cumprido), pode-se dizer que o
atacante passou longe de ser condena-
do. A maior parte dos auditores da Pri-
meira Comissão Disciplinares, que

analisou a declaração “CBF, você é uma
vergonha”, dirigida a uma câmera de te-
levisão, mostrou admiração pela atitu-
de do jogador, que foi punido somente
por ofensas ao árbitro após a derrota
do Botafogo por 3 a 2 para o Bahia.

Ao fim das quase duas horas de
julgamento, o auditor Vinícius de Sá
Vieira se permitiu deixar aflorar o lado
fã. Ele se dirigiu a Emerson e colocou
a mão no seu ombro enquanto agrade-
cia pelo título da Libertadores con-
quistado com o Corinthians, em 2012
- Sheik marcou dois gols na decisão
contra o Boca Juniors. Alguns minu-
tos antes, ele votou pela absolvição
do Sheik em relação à acusação origi-
nada no desabafo à beira do gramado
do Maracanã. Mas seguiu a maioria
ao pedir quatro partidas de suspen-
são (pena mínima) pelas ofensas do
atacante ao árbitro.

http://globoesporte.globo.com/fu-
tebol/times/botafogo/noticia/2014/09/
emerson-chega-como-reu-e-sai-de-jul-
gamento-admirado-pelo-stjd.html

Samarone - Ex-Fluminense, Flamengo, Corinthians e Portuguesa Santista

Samarone, o Wilson Gomes, esse
maravilhoso meia-atacante que começou
a se destacar na Portuguesa Santista, entre
1969 e 1970, hoje é engenheiro aposenta-
do do DNER e vive em Cascavel(PR).
Tem dois filhos e uma neta.

Nascido em Santos no dia 13 de
março de 1946, Samarone também jo-
gou na Portuguesa de Desportos, Fla-
mengo, Fluminense, Corinthians e Bon-
sucesso. Fez o histórico gol do jogo
Ponte Preta 0 x 1 Portuguesa Santista,
em Campinas, que decidiu o Campeo-
nato Paulista da 2ª Divisão de 1965.

No Fla, Samarone viu nascer ao
seu lado o genial loirinho Zico e, no
Corinthians, formou dupla com Rive-
lino, mas perdeu o lugar para Adãozi-

Time do Fluminense, campeão da Taça de Prata de 1970. Em pé, da esquerda para a direita: Oliveira,
Félix, Denílson, Galhardo, Assis e Marco Antonio. Agachados: Cafuringa, Didi, Mickey, Samarone e
Lula. Reprodução da Revista Placar, enviada por Walter Roberto Peres

nho, em 1971.
Samarone entrou jogando no dia 25

de abril de 1971, numa tarde gelada de
domingo de 8 graus no Morumbi, no
célebre dia em que o seu Corinthians
ganhou de virada do favorito Palmei-
ras por 4 a 3.

O técnico Francisco Sarno escalou
naquele dia: Ado, Zé Maria, Sadi, Luis
Carlos Gálter, Pedrinho, Tião, Rive-
llino, Lindóia depois Natal, Samarone
depois Adãozinho, Mirandinha e Peri.
Apitou Armando Marques, que expul-
sou Leivinha e Rivellino, e os gols fo-
ram marcados, pela ordem: César Ma-
luco, César Maluco, Mirandinha,
Adãozinho, Leivinha, Tião e Miran-
dinha.



Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida
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Mulher virtuosa quem a achará? O
seu valor muito excede ao de rubis. O
coração do seu marido está nela confia-
do; assim ele não necessitará de despo-
jo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos
os dias da sua vida.  Provérbios 31:10-
12

Não são poucas as mulheres que re-
clamam que seus maridos pensam ape-
nas neles, fazem o que eles apenas que-
rem, e que se elas querem algo mais de-
les, necessitam de um esforço muito
grande para conseguir. É claro que exis-
tem exceções, e que existem homens
bem dispostos a atender o máximo de
pedidos das mulheres, porém são raros.
Mas existe a mulher inteligente, que é
esta citada por Salomão logo acima, ou
seja, a mulher Virtuosa, ela tem valores
e faz com que o coração do homem
esteja em suas mãos. Parece utopia, mas
analisando o texto vemos que a mulher
virtuosa tem o seu marido em sua con-
fiança, ou seja, ele faz o que ela quer.
Mas como é possível? Você já leu algu-
mas colunas onde eu relatei que o ho-
mem deve ser o responsável pela frente
do casamento e como agora eu escrevo
que o homem está nas mãos da mulher?

Como conseguir que seu marido faça o que você quer

A palavra de Deus é perfeita e este é um
mistério da vontade de Deus, que ambos
sejam uma só carne, porém para você
entender melhor segue algumas dicas.

Com raras exceções o homem é ge-
ralmente egoísta por natureza. Não por
que quer, mas ele é desligado das neces-
sidades da mulher. Se por um lado a
mulher é sensível a uma amiga que está
aflita, por outro lado o homem nem
percebe se sua esposa está com proble-
mas, a não ser que ela faça questão de
demonstrar isso. A mulher inteligente
deve entender que o homem é competi-
tivo e se realmente quer algo, fará tudo
para conquistar, mas depois que con-
quista e termina a motivação, ele nor-
malmente não se empenha em manter-
se fazendo o que fazia antes. O homem
tem dificuldade em doar-se, ele acha que
casou e pronto, que já levou a moça
para a cama e pronto, ele coloca a mu-
lher na estante, a tem como um troféu,
uma conquista. Assim, nós homens so-
mos e pensamos, não adianta ter uma
má impressão. Seja certo ou errado, é
assim que funciona. Por isso existem
mulheres que não conseguem seus mari-
dos, elas logo dão o que eles querem o
sexo, e depois eles se sentem desmoti-
vados por que foi fácil conquistar e par-
tem para outra. Solteira entenda, o ho-
mem vai fazer o que você quer até a
hora dele levar você para cama, quando
ele perceber que você está “gamada”
nele, normalmente ele não vai retribuir
por que para ele você “foi” uma con-
quista, com raras exceções é claro. Ago-
ra, a mulher virtuosa, inteligente, deve
entender este detalhe e usar a seu favor
e não querer mudar a natureza do ho-
mem, que é o que a maioria tenta, co-
brando e punindo para que ele se dobre e
faça o que ela quer. Então mulher, não
adianta dizer assim: se ele me amasse,
saberia o que eu penso; se ele me amasse

faria o que eu quero. Não é assim que
funciona e por isso vão algumas dicas
para você, a final de contas eu sou ho-
mem e posso lhe dizer como pensamos.
Dica 1 - Se você quer que ele faça o que
você quer, pense como ele, coloque-se
no lugar dele e entenda o homem, quer
uma troca. Como ele tem dificuldade
em doar-se, então ele sempre quer algo
em troca. Ofereça-lhe este algo em tro-
ca, com inteligência é claro. Não use o
sexo para punir, mas seja inteligente, o
sexo “extra”, ou seja, aquele que você
toma a iniciativa pode beneficiar sua
troca, mas nunca use o sexo como pu-
nição que você poderá levar seu marido
para a masturbação e pornografia. Dica
2. - Peça. Entenda, ele nunca vai tomar
a iniciativa, ele sempre vai dar um jeito
de querer que você faça o que ele quer.
Se ele quiser ficar em casa, sempre vai
dar um jeito de te enrolar para não sair.
Peça, mas não com cobrança ou puni-
ção, peça com feminilidade, você sabe
o que é isso, eu não sei expressar isso,
mas sei que funciona quando vejo a Re-
giane usar isso ou outras mulheres com
seus maridos. E se ele não atender en-
tão use a troca.  Dica 3 - Peça mais de
uma vez, de duas e de três. Talvez você
pense isto é errado, não pode ser assim.
Se certo ou errado eu não sei, só sei que
a natureza do homem é essa, pela sua
dificuldade em doar-se, em dar, então
ele precisa ter “interesse” em fazer o
que você quer, então, veja agora o seu
interesse e não queira mudar o mundo,
mas use a inteligência para que você
consiga o que quer dele e para isso você
vai ter que negociar. A mulher virtuosa
sabe que tem que dar para receber, en-
tão você vai ter que partir para a dica 3.
Dica 3 - Negocie. Você quer ir à casa da
sua mãe, passear, jantar com ele na casa
do casal amigo, mas ele não vai. Pelo
outro lado, ele não vai mais ao futebol,

jogar vídeo game assistir filme de ação
por que você não deixa. Estão, “Nego-
cie”! Você dá o sábado à tarde para ele
jogar bola e ele te dá à quinta feira à
noite para você fazer o que quiser com
ele. Tenho certeza que existem outros
detalhes como, trocar a lâmpada, cor-
tar a grama, levar o lixo, viajar, e ou-
tras tantas coisas que você gostaria, en-
tão negocie. Não permita com tom
militar de autorização, mas “negocie”,
use a sua inteligência e pense naquilo
que você quer. Homens da bíblia, como
Salomão, Herodes, Acabe, Abraão, Jacó,
e tantos outros tiveram que doar-se pelo
simples pedir de mulheres que sabiam
usar o poder delas. Até mesmo o Senhor
Jesus, quando chegou em Betânia foi im-
pactado pelas irmãos de Lázaro, que
estava morto, elas disseram: Se o Se-
nhor estivesse aqui ele não teria morri-
do. Então minha amiga, você pode fa-
zer parte de dois grupos, o das chati-
nhas, que ficam reclamando, cobrando,
chorando por que seus maridos não fa-
zem o que elas querem, ou no grupo das
mulheres virtuosas que procuram pen-
sar como o homem pensa, que não se
cansam de pedir e de negociar e, além
disso, está sempre esta disposta a dar,
doar-se, primeiro para pedir, logo em
seguida o que quer. Leia de novo o texto
de provérbios acima e entenda: só a
mulher virtuosa que busca agradar seu
marido, respeitá-lo, que é um exemplo,
conseguirá ter o coração do seu marido
e fazer o que quer. O Senhor nosso Deus
quer ensinar você a viver na fé e ser
feliz. Continue me acompanhando, que
seu casamento vai mudar. Se você quer
saber mais, pode ouvir nossos progra-
mas pelo site,
www.programapalavraviva.com.br ou
pelo nosso canal do you tube, programa
palavra viva, ou ainda pela rádio 107,90
FM Jaboticabal às 8 e às 11 da manhã.
EM BREVE ESTAREMOS COM PA-
LESTRAS. FIQUE ATENTO.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITO AMOR E
ALEGRIA, RADIANTE DE PAZ E
HARMONIA!

- Conquanto ao tudo que já se sabe,
ainda temos a HOMEOPATIA como
uma faceta do tratamento médico, obs-
curecida e tênue no sistema científico
moderno. Entrementes, assim como em
relação à evolução dos tempos, pelas
inúmeras realizações e idealizações em-
píricas, outrora consideradas como
charlatanismo, a Homeopatia já se im-
põe como um evento científico incon-
testável, e assim há de se consagrar
como uma das mais exatas ciências de
curar o homem.

 A ORIGEM DAS ENFERMIDADES E A HISTÓRIA DA ALOPATIA ANTE O PODER CURADOR HOMEOPÁTICO - II

No momento, a medicina alopática
sente-se quase impotente para solucio-
nar muitos casos de enfermidades que se
multiplicam incessantemente, enquan-
to que a farmacologia moderna, sob de-
sesperada competição comercial, vê-se
obrigada a substituir por outros os seus
medicamentos, com a mesma pressa
com que os costureiros fazem variar a
moda feminina.

O desenvolvimento mental do cida-
dão do século XXI, assim como os atu-
ais descobrimentos e científicos na es-
fera eletrônica, dão capacidade sufici-
ente ao homem para compreender o
mecanismo do mundo infinitesi-
mal e o consequente poderio das doses
dinamizadas da Homeopatia.

Apesar da consagração moderna do
magnetismo e do hipnotismo terapêu-
tico, Mesmer e Braid, seus descobrido-
res, foram considerados em sua época
como hábeis charlatães, assim como,
em suas descobertas aconteceu com
Pasteur, que foi hostilizado quando ten-
tou demonstrar a vida microbiana, além
de outros casos do gênero registrados
na história.

Samuel Hahnemann, o gênio da Ho-
meopatia, também teve sua vida amar-
gurada pela perseguição e pelo sarcasmo
dos médicos alopatas; mas tudo isso há
de se transformar no mais profundo res-
peito no critério cientifico da Homeo-
patia, pois chegará a época em que a
ciência médica terá de penitenciar-se pelo
fato de haver esquecido aquele homem
durante tanto tempo. Ele foi um dos
maiores cientistas da humanidade, e o
seu método terapêutico, enquadrado na
lei de que “OS SEMELHANTES CU-
RAM OS SEMELHANTES”, é o mes-
mo que a própria Natureza costuma em-
pregar no tratamento das enfermidades
crônicas quando, sob genial processo,
acrescenta outra função enfermiça à pró-

pria doença que pretende curar.
Não ignoram os próprios médicos

alopatas que a Lei do “similia similibus

curantur” também rege os princípios
da vacinoterapia, da dessensibilizaçao
alérgica, no tratamento hormonal, e faz
parte de várias terapêuticas modernas,
enquanto em doses infinitesimais são
preparados os histamínicos, os isóto-
pos, os coloides e os dessensibilizantes.
E, após as descobertas que a ciência lo-
grou no terreno da energia nuclear, já
não se pode mais duvidar do dinamismo
pontificado por Samuel Hahnemann no
seu tratamento homeopático.

Hão de perguntar porque o Plano
Espiritual do nosso planeta não tenha
consolidado a Homeopatia a ponto de
poder dispensar o tratamento alopáti-
co, afim de evitar a competição entre
duas escolas médicas diferentes. Porém,
o progresso e a purificação da humani-
dade são acontecimentos já previstos
num grande plano espiritual, medi-
ante o qual é supervisionada a vida
terrena, enquadrando-se todos os seus
acontecimentos em uma disciplina su-
perior, a fim de que cada coisa possa se
enquadrar no seu ciclo exato, em bene-
fício da evolução geral.

A técnica evolutiva do homem de-
termina que, à medida que certa coisa se
consolide, outra já deve estar pronta
para substituí-la no futuro.

Foi assim com Samuel Hahnemann
e os seus devotados discípulos, como
espíritos missionários a serviço do bem
da humanidade, descobrindo então as
primeiras leis e estabelecendo as regras
fundamentais de um novo sistema tera-
pêutico que, mais tarde, deverá impor-
se ao velho método de curar e tornar-se
preciosa contribuição à medicina terre-
na.

Mais recentemente, no intuito de
corroborar com a técnica homeopáti-

ca, visto que os homeopatas até hoje
(até hoje... pasmem!) se assemelham
a corajosos pioneiros devassando a sel-
va hostil dos sarcasmos e da desconfi-
ança médica alopata cujo quadro difi-
culta a revelação mais consubstanciada
de toda a capacidade da Homeopatia,
vimos o surgimento na esfera dos estu-
dos da psicologia, a técnica terapêutica
da “PSICOSSOMÁTICA”, que considera
o homem como alguma coisa mais im-
portante do que uma simples máquina,
e pretende tratá-lo como uma entidade
global, um todo corpo-alma, e conside-
rá-lo terapeuticamente em todas as suas
relações íntimas ou com o ambiente.

Em consequência é uma eficiente
terapia que serve mais facilmente para
consagrar a psicoterapia, livre então do
medicamento material.

Com esta explicação ser-vos-á fácil
reconhecer que, no tratamento da saú-
de do homem, a Lei Espiritual vai em-
pregando várias técnicas compatíveis
com o seu próprio progresso mental e
científico, mas visando sempre a sua
maior elevação e cura psíquica.

Eis porque os métodos da medicina
bárbara do passado – com o exagero do
cautério a ferro em brasa, das ventosas,
dos sedenhos,  dos exutórios, das fonta-
nelas, das sanguessugas, o tratamento
por meio de vomitórios e purgativos
em massa, a medicação contraditória,
versátil e tóxica da medicina alopata –
são apenas degraus preparatórios e elos
intermediários que consolidam o êxi-
to da terapêutica homeopática, pre-
parando também o terreno para a futu-
ra medicina psicoterápica pura e
racional, assim que o homem lograr
melhor adiantamento espiritual.
Em nossos dias já temos nesta área to-
das as aplicações modernas no campo
esotérico e holístico, à disposição de
quantos queiram realizar curas maravi-

lhosas de quaisquer sintomas ou enfer-
midades, tais como, o Reiki, a cromo-
terapia, os florais de Bach, a radieste-
sia, o tarô terapêutico, as mandalas ra-
dionicas, a Yoga, a iridossomatologia, a
auriculoterapia, a cura prânica, a acu-
puntura, a Medicina Integrativa com
Ortomolecular e Eletromedicina, a Psi-
coterapia Aplicada, a Cura Reconecti-
va, Psicoterapia Reencarnacionista e
Regressão Terapêutica, etc.

Acompanhe nossas dissertações nas
próximas edições focando a origem das

enfermidades e historiando o conceito
da alopatia que prevalece desde os pri-
mórdios dos tempos, ante o poder cura-
dor HOMEOPÁTICO e o vasto campo
disponível dos tratamentos psicossomá-
ticos.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

-Livro: ORGANON DA ARTE DE
CURAR – SAMUEL HAHNEMANN.

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS.

LUZ & PAZ

A Secretaria de Educação promo-
veu, na última semana, o quinto en-
contro do curso de formação do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa. Cerca de 60 professores da rede
municipal estiveram presentes. Todos
receberam kit com material do progra-
ma.

“As aulas estão sendo ministradas
pelas supervisoras de ensino que já
foram capacitadas para levar os con-
ceitos aos nossos professores”, lem-
bra o secretário da pasta, Cesar Esper.

O Pacto é um compromisso for-
mal assumido pelos governos federal,
estadual e municipal a fim de assegu-
rar que todas as crianças estejam alfa-
betizadas até os oito anos de idade.

Conheça os objetivos do encon-
tro:

Subsidiar práticas pedagógicas a
fim de que a criança possa:

•Representar a posição de pessoa
e objetos e dimensionar espaços por
meio de desenhos, croquis, mapas e
maquetes;

Alfabetização: professores se
reúnem para capacitação

•Reconhecer seu próprio corpo
como referencial de localização e des-
locamento no espaço;

•Observar, experimentar e repre-
sentar posições de objetos em dife-
rentes perspectivas;

•Identificar e descrever mudanças
de direção e de sentido a partir de um
referencial;

•Estabelecer comparações entre ob-
jetos do espaço físico e objetos geo-
métricos através da observação e ma-
nuseio sem a necessidade de nomen-
clatura;

•Planificar superfícies de figuras
tridimensionais e construir formas tri-
dimensionais a partir de superfícies
planificadas;

• Perceber as semelhanças e dife-
renças entre os sólidos geométricos;

• Construir e representar figu-
ras geométricas planas, reconhe-
cendo e descrevendo os lados e as
vértices e nos sólidos geométricos
descrever as faces, as arestas e as
vértices.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal
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Sou solteiro, sou do mun-
do

Sou livre igual a passa-
rinho.

Saio de casa de noite, de
manhã não volto sozinho.

Tenho sempre um rabo
de saia prá me fazer um
carinho!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

NOEL GOMES, nosso amigo, leitor e colabo-
rador, vai festejar seu aniversário no dia 10 de
outubro, na cidade de Tambaú, ao lado dos ami-
gos. Muito devoto do padre Donizeti, sempre que
pode, vai à terrinha fazer suas orações de agra-
decimento e  é recepcionado por  GENINHO e
seus familiares. Feliz aniversário NOEL!

Lara Caetano completará mais um aninho de vida no próximo dia 9 de
outubro, ao lado do papai Jorge Luís Pinho Caetano, que também aniversa-
ria no mesmo dia. A mamãe e esposa Rosimeiri, os irmãos e filhos Wiliam e
Thais, estão na preparação da mega festa para os aniversariantes. Parabéns
Lara e Jorge. Muitas Felicidades!

Felicidades para Ciça Stolariki pelo NIVER que
está sendo comemorado no dia de hoje, 4 de outubro.
Parabéns!

G e n é s i o
Paula, estu-
dante de Di-
reito, comple-
tará idade
nova no pró-
ximo dia 9 de
outubro. Que
essa fase seja
de muitas con-
quistas em sua
vida.

Parabéns!

DÉBORA  MORGATO completará mais um aniver-
sário no dia 09. Parabéns e Sucesso!

No próximo dia 6 de outubro, Humberto Bellodi
completará idade nova, ao lado de familiares e ami-
gos. FELICIDADES!

Muitos anos de vida, realizações e conquistas. É o que
desejamos a você, Denise Brito, pelo NIVER a transcor-
rer no dia 9 de outubro. Parabéns!

Ana Rita Raymundo completará mais uma prima-
vera no próximo dia 8 de outubro. Felicidades!

Oi meninas!
Essa semana, as dicas  de maquiagem, é para quem quer

arrasar na balada, no barzinho ou naquela festa que o ex vai
estar (kkk...)

A  ILUMINADA
Faça o estilo “nem me ar-

rumei muito”. Para isso, esfu-
me bem uma sombra grafite
(dando leveza). Use um gloss
para deixar os lábios sensuais
e aposte num blush romântico.
Arrase com o iluminador nas
têmporas.

A  GLAMOUROSA
Batom vermelho e delinea-

dor preto, formam a dupla per-
feita. Faça a combinação e pre-
pare-se para causar muito  na
balada.

SUAVE  TENTAÇÃO
Para as mais discretas,

aquelas que querem seduzir
sem chamar atenção, esta é a
boca ideal. O batom é o rosa,
dando um quê de romance,
mas ao mesmo tempo, leva um
brilho e chama para o beijo.

Capriche nos gloss, no cen-
tro dos lábios.

OLHO  BAFÔNICO
O olhar fatal pode ser o seu.

A sombra tem que ser preta, e
para fechar com chave de ouro,
nada melhor do que aquele pis-
car de cílios postiços. Para não
pesar, a boca é nude.

ACORDEI  BONITA
Já com a pele preparada,

aplique sombra e batom nude,
lápis marrom, rímel e pincela-
das de blush bronzeador. A ideia
é deixar com cara de saudável.

Parabéns
Vanessa Du-
arte  pelo
NIVER, a
transcorrer
no próximo
dia 8 de ou-
tubro, ao
lado da filha
Ana Luiza,
do namora-
do, amigos e
familiares.
Muitas Feli-
cidades!

Beijos e até a próxima!

IVAN GOUVEIA... parabéns prá você nesta data querida. Muitas felicidades
e muitos anos de vida. Te desejo tudo de melhor nessa vida. Que Deus te dê
muita saúde, paz, amor, sucesso, hoje e sempre. Que continue sendo essa pessoa
maravilhosa. Ninguém pode mudar uma pessoa, mas alguém pode ser a razão
para uma pessoa mudar. Te Amo.  a.) - THAÍS



TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

Ajude a mudar
Com um trabalho voltado à educa-

ção e à assistência social, a Legião da
Boa Vontade (LBV) vem transforman-
do para melhor a vida de milhares de
crianças, adolescentes, jovens, adultos
e idosos em todo o território nacional.
Para manter esse trabalho e aprimorá-
lo cada vez mais, a Instituição sempre
tem contado com a ajuda de todos os
que desejam viver em um país mais jus-
to e solidário.

Por esse motivo, a LBV deu início à
edição de 2014 da Campanha Eu ajudo

a mudar!, que visa mobilizar a socieda-
de a ajudar na manutenção dos progra-
mas e campanhas socioeducacionais e,
consequentemente, contribuir para que
o Brasil vença seus grandes desafios.

No ano passado, a Legião da Boa
Vontade prestou 11.053.113 atendi-
mentos e benefícios à população de bai-
xa renda. O intuito da mobilização é
ampliar e aprimorar as ações desenvol-
vidas, a fim de que mais famílias pos-
sam ter resgatadas sua cidadania e feli-
cidade.

Saiba mais em www.lbv.org. Infor-
mações: (11) 3225-4500. Siga a LBV
pelo Twitter (@LBVBrasil) e pelo Fa-
cebook (LBVBrasil).

Casa Jardim Boa vista Jaboticabal
2 dorms + dep.

Entrada R$ 6.400,00 + 699,00 mensais

vagnermomo.vendas@gmail.com

Até as 15h do dia 07 de novem-
bro de 2014, estarão abertas as ins-
crições para o Vestibulinho 1º Se-
mestre/2015 da Extensão da Etec
em Jaboticabal, localizada na EE
Aurélio Arrôbas Martins, onde o
candidato poderá fazer sua inscri-
ção para o curso Técnico em Ad-
ministração.

Ensino Técnico Profissionali-
zante (presencial) e destinado aos
alunos que já concluíram o ensino
médio ou estão matriculados na 1ª,
2ª ou 3ª série do ensino médio em
2014 e pretendem ter a formação
técnica em uma determinada área
de atuação.

Para se inscrever o candidato
deve seguir as seguintes etapas e
períodos:

1ª etapa - Preenchimento da Fi-

EXTENSÃO  DA  ETEC  EM  JABOTICABAL
ABRE  INSCRIÇÕES  PARA  CURSO  TÉCNICO

PROFISSIONALIZANTE
cha de Inscrição

No período de 02/10 até as 15h
do dia 07/11/2014, o candidato
deverá acessar o site
www.vestibulinhoetec.com.br, e
preencher a Ficha de Inscrição,
fornecendo os seus dados pesso-
ais e indicando à Etec, o curso e o
período em que pretende estudar.

2ª etapa - Pagamento da taxa de
inscrição

A taxa de inscrição, no valor de
R$30,00 (trinta reais), deve ser
paga em dinheiro, até o dia 07/11/
2014. Os candidatos podem fazer
o pagamento na agência bancária
de sua preferência, durante o ho-
rário bancário, por meio do boleto
impresso, gerado no ato da inscri-
ção via site.

É obrigatório o candidato ou
seu representante legal, tomar co-
nhecimento de todas as normas e
procedimentos indicados no Ma-
nual do Candidato, que está dis-
ponibilizado no site
www.vestibulinhoetec.com.br. Os
interessados que não possuírem
internet devem procurar o posto
de inscrição na própria ETEC, lo-
calizada na EE Aurélio Arrôbas
Martins, na Rua São Sebastião, nº
294, Centro, Jaboticabal/SP.

Atenciosamente,
Prof. Rodrigo Pinheiro Campos
Resp. Núcleo Relação Institucionais e
Coordenador do Vestibulinho

ARCA - INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO  E  EX-
PORTAÇÃO  DE  RETENTORES  LTDA, torna público que rece-
beu  da CETESB a  Licença Prévia e de Instalação nº 52000480 e
requereu a Licença de Operação  para fabricação de artefatos  de
borracha para uso pelas industrias,  sito à  Avenida Caetano Boa-
rini nº 71, Distrito Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

CERÂMICA  STÉFANI  S/A , torna público que recebeu da
CETESB  a Renovação da Licença de Operação nº 52001543, váli-
da até 29/09/2017,  para beneficiamento de minerais não-metálicos
não associado a extração, sito à Rua Antonio Perillo, 0, Rural,
Jaboticabal - SP.

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença  de Instalação nº 52000338 e requereu a Licença
de Operação para fundição de metais ferrosos, sito à Rodovia
Brigadeiro Faria Lima nº 2200 Km. 342 + 55 metros – Jaboticabal -
SP.

INBOX  PAINÉIS  ELÉTRICOS  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO
LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 52001547, válida até 30/09/2018, para fa-
bricação de aparelhos elétricos para fins eletroquímicos e para
outros usos técnicos, sito à Avenida Carlos Berchieri nº 78, Cen-
tro, Jaboticabal / SP.

PUBLICAÇÃO DE CORREÇÃO

EDITAL DE COBRANÇA
Gerência-Executiva Araraquara/SP

Considerando a publicação do Edi-
tal de Recurso em 30/08/2014 no jor-
nal “A Gazeta” e a não apresentação
de recurso, em cumprimento ao dis-
posto no art. 11, da Lei 10.666/03 e
no art. 154 do Regulamento da Pre-
vidência Social aprovado pelo Decre-
to 3.048/99, facultamos ao interes-
sado abaixo, o prazo de 60 dias, con-
tados 15 dias a partir da publicação
deste edital, para efetuar pagamento
do débito por meio de Guia específica
(GPS ou GRU) ou solicitar o parcela-
mento, no caso de empregado, pode-
rá autorizar ao INSS realizar a consig-
nação do valor do débito em folha de
pagamento ou se beneficiário no be-
nefício em manutenção, bem como
fica assegurado vistas ao processo de
cobrança na Agência da Previdência
Social onde era mantido o benefício.

Alertamos que o não ressarcimento
dos valores será objeto de Inscrição
em Dívida Ativa para cobrança judi-
cial, com possibilidade de inclusão do
nome do devedor no Cadastro Infor-
mativo dos Créditos não Quitados do
Setor Público Federal – CADIN. Láza-
ro Barbosa – NB/88/120.650.010-4
– R$15.548,05

Jaboticabal/SP., 03 de outubro de
2014

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Agencia

Gerência-Executiva em
Araraquara/SP

Edital de Convocação
Considerando a devolução pelos

Correios dos ofícios de convocações,
encaminhado pelo INSS ao endereço
constante no cadastro do Sistema Úni-
co de Benefícios, devido a não locali-
zação dos beneficiários, por motivos
de mudança e por serem desconheci-
dos no endereço e não atendimento a
convocação, em cumprimento ao dis-
posto no art. 11, da Lei 10.666, de 8/
5/03, facultamos aos interessados abai-
xo relacionada o prazo de 15 dias, a
contar do primeiro dia útil seguinte a
data da publicação deste edital, para
comparecer na Agência da Previdên-
cia Social Jaboticabal no horário das
7h às 12 h, munidos dos documentos:
RG, CPF, Carteira de Trabalho, certi-
dão de casamento/nascimento, com-
provantes de renda do titular e com-
ponentes do grupo familiar e docu-
mentos de comprovação endereço.

JOÃO MANDUCA FERREIRA B/
88/518.971.879-3

ANTONIO CASTANHEIRA B/88/
520.619.483-9

DOLORES FALCHI B/88/
522.617.203-2

MARIA DE LOURDES BRAZ DE
LIMA B/88/519.031.580-7

TACIO ROBERTO ROCHA B/87/
133.478.248-0

ADIRSON DONIZETE DOS
SANTOS B/87/133.478.663-9

LUIZ BERNABE NUNES B/88/
517.253.028-9

Jaboticabal/SP., 03 de outubro de
2014

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

MAZE RUNNER: CORRER
OU MORRER

Sessão: quinta. e sexta - 21:00
/sáb. e dom. - 17:00 -19:30 e 21:45 /
/segunda a quarta - 21:00

Censura: 14 Anos
Sinopse: Em um mundo pós-

apocalíptico, o jovem Thomas
(Dylan O'Brien) é abandonado em
uma comunidade isolada formada
por garotos após toda sua memó-
ria ter sido apagada. Logo ele se
vê preso em um labirinto, onde será
preciso unir forças com outros jo-
vens para que consiga escapar.

O QUE SERÁ DE NOZES
Sessão: Qui. e Sex. - 19:00 // Sáb.

e Dom. - 15:00 // Seg. a Qua. - 19:00
Censura: livre
Sinopse: Quando o teimoso es-

quilo Surly é expulso de um par-
que na cidade grande, ele precisa
encontrar outras maneiras de so-
breviver. Mas o lugar dos seus
sonhos está muito perto dele: tra-
ta-se de Maury's Nut Store, uma
loja repleta de nozes, castanhas,
amêndoas... Surly reúne os ami-
gos e bola um plano para invadir o
lugar e roubar toda a comida para
suportar o inverno.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

CASA DO CRIADOR

‘’EU SOU A LENDA’’ deve ga-
nhar reboot

Após tentativas frustradas de fa-
zer uma continuação para Eu Sou a
Lenda, a Warner Bros decidiu por um
reboot do longa dirigido por Francis
Lawrence (Jogos Vorazes: Em Cha-
mas) e estrelado por Will Smith (Eu,
Robô) e Alice Braga (Predadores).

De acordo com o site Deadline, o
estúdio pretende aproveitar o rotei-
ro de outro projeto e transformá-lo
em um recomeço da história de um
homem que pensa ser o único sobre-
vivente da humanidade. O script em
questão é intitulado A Garden at the
End of the World e foi escrito pelo
estreante Gary Graham. Os produto-
res (entre eles Akiva Goldsman, que
escreveu Eu Sou a Lenda) teriam con-
siderado que o roteiro possui temas e
elementos similares aos do filme de
2007 e querem que ele seja reescrito
como um reboot.

Vale lembrar que Eu Sou a Lenda
já é uma espécie de recomeço, uma
vez que é uma nova adaptação do
livro de Richard Matheson, de 1954,
que já tinha sido filmado em 1971

com Charlton Heston no papel prin-
cipal. Esta versão saiu no Brasil como
A Última Esperança da Terra, tendo
como título original The Omega Man.
E antes dela o livro foi adaptado em
Mortos que Matam (The Last Man
on Earth, 1964), com Vincent Price.

Lançamentos
GAROTA EXEMPLAR
O CANDIDATO HONESTO

Na sexta-feira do dia 19 de setem-
bro, a Câmara Municipal realizou Ses-
são Solene que homenageou com en-
trega de Título de Cidadania:

Dra. Ethel Cipele nasceu em Santo
André – SP.  Foi promovida ao cargo
de 2º Promotora de Justiça de Jaboti-
cabal, e exerce as atribuições do Tri-
bunal do Júri, bem como, das Curado-
rias dos Direitos Constitucionais do
cidadão, dos idosos, deficientes físi-
cos, consumidor e fundações. Desde
agosto de 2002 é professora do curso
de Direito junto à Faculdade São Luís
de Jaboticabal.

Carlos Nabil Ghobril nasceu em
São Paulo - SP, Pesquisador Científi-
co do Instituto de Economia Agríco-
la, e atualmente exerce o cargo de
Secretário Adjunto de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São
Paulo, e Assessor da Presidência na
Prodesp, desde março de 2007, e no
Departamento de Estatística Institu-
to de Economia Agrícola Governo do
Estado de São Paulo desde 1994. É
professor de métodos quantitativos
- professor titular de estatística, pro-
fessor de estatística, coordenador dos
projetos de TCC, professor de pes-
quisa operacional, professor de mé-
todos quantitativos, aplicados à ad-
ministração – pós-graduação, BSP –
Business School - São Paulo – pro-
fessor de métodos quantitativos.

Doutor José Renato Nalini nas-
ceu em Jundiaí -SP. Graduado em Ci-
ências Jurídicas e Sociais pela Pontifí-

Entrega de Título de Cidadania

cia Universidade Católica de Campi-
nas – PUCCAMP, em 1971. Mestre
e Doutor em Direito Constitucional
pela Universidade de São Paulo – USP.
Foi presidente da Academia Paulista
de Letras no biênio 2007 – 2008 / 2009
– 2010. Nos biênios de 2011 - 2012 /
2013 – 2014 tornou-se secretário-exe-
cutivo da Academia Paulista de Letras
- APL, Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo - TJ-

SP, professor da Sociedade Padre An-
chieta de Ensino.  É Desembargador
do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde 2004. Foi eleito Corregedor
Geral da Justiça para o Estado de São
Paulo no biênio 2012/2013 e Presi-
dente do Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo para o biênio 2014/
2015.

E com o Diploma de Honra ao
Mérito o Hospital São Marcos, re-

presentado pelo advogado Doutor
Garcia Júnior; que presta serviços mé-
dicos à população há 30 anos, bus-
cando recursos e adquirindo equipa-
mentos de alta tecnologia, além da con-
tratação de um corpo clínico eficiente,
capacitação de funcionários, criação de
um plano de saúde próprio, e humani-
zação.

Honrarias de iniciativa e entregues
pelo Vereador Jan Nicolau.

Entre os dias 25 e 27 de setembro,
aconteceu no Centro de Convenções
da Unesp - FCAV – Câmpus de Jabo-
ticabal, o I Seminário de Adequação
Socioeconômica e Ambiental em Pro-
priedades Rurais. O evento reuniu
autoridades, professores, empresári-
os, produtores rurais, alunos e popu-
lação em geral.

Várias palestras foram ministra-
das por profissionais especializados
e temas diversos, como “Sistema Or-
ganizacional Socioeconômico da Pro-
priedade Rural”, “Valor da APP e
Reserva Legal na Propriedade Rural”,
“Orientação para o Agricultor do Uso
Correto e Seguro de Defensivos Agrí-
colas”, “Reflorestamento em Áreas
de APP”, “As Florestas e a Água”,
“Adequação Ambiental de Unidade
de Conservação”, “Regularização das
Propriedades Rurais”, “Planejamen-
to da Propriedade Rural”, “Licencia-
mento e Fiscalização Ambiental”,
“Infração e as Obrigações Ambien-
tais”, “Direito Ambiental em Propri-
edades Rurais” e “Aspectos do Novo
Código Florestal nas Propriedades
Rurais”.

De acordo com Alessandra Penari-
ol, uma das idealizadoras e organiza-
doras do evento, o resultado do Semi-
nário foi bastante positivo e analisa,
“foram abordados todos os temas,
desde sucessão familiar até o Novo
Código florestal e o recadastramento
rural, assunto que está sendo muito
questionado. Percebemos quais são as
carências e as necessidades dos pro-
dutores rurais e conseguimos identifi-
car o interesse de filhos de produtores
em buscar por novos conhecimentos
e a vontade deles em suceder o traba-
lho no campo, ajudando a família. Esse
era o meu objetivo principal, levar a
todas as áreas a conscientização, com
foco principal nos agricultores”, des-
taca Alessandra.

Além das palestras, os presentes
tiveram a oportunidade de conhecer

I Seminário de Adequação Socioeconômica e Ambiental em
Propriedades Rurais é realizado na Unesp de Jaboticabal

trabalhos científicos, técnicos e de ex-
tensão. O encerramento aconteceu
com uma visita técnica no Horto da
FCAV.

Para Dra. Tereza Cristina, profes-
sora do departamento de engenharia
rural, o evento atendeu a expectativa
de todos. “As palestras foram infor-
mativas, nas áreas social, econômica e
ambiental. Dentro da superfície diá-
ria, onde nasce o alimento mundial te-
mos que adequar ambientalmente e
fazer o equilíbrio, e também com o
social, para disponibilizar os sistemas
produtivos que a própria sociedade
precisa. Houve muita integração e ti-
vemos a aplicação deste conhecimen-
to.”

Também esteve presente no Se-
minário, o promotor de Justiça, Dr.

Carlos Alberto Vieira, do Ministério
Público de Minas Gerais, “O MP de-
fende a constituição, e algumas mu-
danças feitas na legislação ambiental
acabam prejudicando o meio ambien-
te, ferindo a Constituição, e derru-
bam-se pontos equivocados. É pre-
ciso estabelecer diálogo do que acon-
tece de errado, que muitas vezes é a
própria falta de conhecimento do
produtor rural, que é uma classe que
tem que ser respeitada, e eventos
como estes trazem a informação ade-
quada”.

Para encerrar o Seminário e deba-
tes, a advogada, Dra. Samanta Pineda,
que acompanhou e ajudou na reforma
do novo Código Florestal, como as-
sessora do relator Aldo Rabelo, desta-
cou os Aspectos do Novo Código Flo-

restal nas Propriedades Rurais e apro-
vou a iniciativa do Seminário. “É mui-
to importante promover debates como
estes, porque é uma nova Lei que trou-
xe muitas novidades e que trouxe tam-
bém obrigações com prazos, como o
Cadastro Ambiental Rural que tem até
maio de 2015 para ser efetivado por
todos os produtores rurais.  Então, as
questões polêmicas e que promovem
ações judiciais, ou seja, esse enfrenta-
mento saudável no ambiente acadêmi-
co, tanto pelo Ministério Público
como por nós, que estamos ajudando
o produtor a se adequar, é muito cons-
trutivo. O resultado disso tudo traz
uma  evolução para a regularização,
tanto para o meio ambiente como para
a área social e econômica dos produ-
tores rurais”, finaliza.

VENDE – SE
1 Geladeira 230 litros marca cônsul cor marrom no valor de

R$200,00. - 1 Fogão 6 Bocas com acendedor, marca Dako no valor
de R$ 150,00

Tratar (16) 98252-5622 - Sebastião.

A Rede Social de Proteção à Cri-
ança e ao Adolescente de Jaboticabal
promoveu na quarta-feira (24), na So-
ciedade Filarmônica Pietro Mascag-
ni, o V Fórum da Rede Social, sob o
tema “Álcool e Drogas na Infância e
Adolescência – Prevenção, Diálogo e
os Desafios para a Rede Social de
Proteção”.

A palestra foi conduzida pelo pre-
sidente do COMAD de Araraquara e
assessor especial de políticas sobre
drogas, Márcio Willian Servino. “Mais
uma vez Jaboticabal deu exemplo ao
debater um tema atual e de extrema
importância para nossa juventude.
Discutindo políticas públicas é que
novas soluções serão encontradas para
o problema”, afirma o prefeito Raul
Girio.

Em Jaboticabal, a Rede Social é in-
tegrada pela Prefeitura, Câmara, Fó-
rum da Vara da Infância e da Juventu-
de, Promotoria de Justiça da Infância
e Juventude, Comcriaja e Conselho
Tutelar.

Álcool e drogas na infância e adolescên-
cia foi tema do V Fórum da Rede Social

Evento aconteceu na Mascagni

Cerca de 170 professores da rede mu-
nicipal se reuniram, na última semana,
para participar da palestra “Água, a seiva
do Planeta”, ministrada pelo biólogo, João
Teixeira Neto. O encontro aconteceu no
Centro de Convivência do Idoso.

Durante a palestra os professores
foram instruídos a como tratar o tema -
importância e o uso consciente da água

Professores têm palestra
sobre cuidados com a água

Orientações serão repassadas aos alunos da rede municipal

– na sala de aula.
“Uma parceria entre Secretaria de

Educação e Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente leva
às crianças orientações ambientais, mas
é importante que os professores este-
jam capacitados para tratar sobre o as-
sunto com eles”, finaliza o secretário
de Educação, César Esper.

Equipes das Secretarias de Assistên-
cia Social e Saúde realizaram, na última
semana, uma ação especial para aten-
der usuários de álcool e drogas. Na oca-
sião foram oferecidos testes para de-
tecção de HIV e hepatite.

“Aproveitamos a oportunidade para
esclarecer dúvidas sobre o tratamento e
colocar à disposição os serviços do Cen-
tro de Infectologia”, esclareceu a secre-
tária de Saúde, Renata Assirati.

A Equipe de Abordagem Social tam-
bém esteve presente para providenciar
cadastro, retirada de documentos pes-

Dia de Saúde e Cidadania

soais (CPF, RG e certidão de nascimen-
to) e inscrição no Cad-Único para po-
pulação de rua.
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Joyce Almeida
Ser professor não se restringe em

transmitir conhecimentos, vai muito
além, trata-se de uma troca, intera-
ção, respeito às diferenças e dificul-
dades do aluno, ser ético, mediar o
acesso à informação com criativi-
dade, didática e paixão. Nessa pers-
pectiva, o ato de educar proporcio-
na o conhecimento de si e contribui
para a consciência de poder ser mais,
desenvolvendo-os em todas suas po-
tencialidades, sendo críticos e refle-
xivos.

Vanessa Ralhada
Ser professor significa ser uma via

de duas mãos: é aprender e transmitir
conhecimento para o aluno. É saber
que em meio a milhares de tecnologia,
aquele ser em formação ainda precisa
de alguém que o guie, que o ensine. Ser
professor não é o trabalho mais fácil,
ao contrário, é estar sempre atento às
novidades, é ser o mais cobrado pela
sociedade, é o que tem que manter uma
vida impecável. Mas ser professor re-
almente vale a pena? Para mim sim.
Vale cada noite sem dormir preparan-
do ou corrigindo provas, trabalhos, au-
las. Vale ver transmitido em cada rosto
a sensação de dever cumprido, de que
de alguma maneira eu o ajudei.

Daiane Belchior de Amorim
Berchiel l i

Ser professor não é esperar reco-
nhecimento ou aplausos, ser professor
é acreditar quando todos já deixaram,
é ter fé de que um dia a educação irá
melhorar e todos terão a mesma opor-
tunidade.

Penso que a magia de aprender é
a mesma dos primeiros passos, a ma-
gia está em levar uma criança aos
seus mais belos sonhos, de fantasiar
um mundo com príncipes e prince-
sas, fazendo ele esquecer tantas coi-
sas ruins que o cerca. É sentir seu
coração explodir de uma alegria
inexplicável nas primeiras palavras
lidas. Ser professor é assim, voltar a
ser criança, é sentir junto a emoçao
de cada conquista para sua eterna
liberdade. É ter o poder de mudar o
mundo em suas mãos.

Dionisio Tabajar Gulli
O professor hoje representa ser um

profissional que atua na  reconstrução
do conhecimento do aluno e busca en-
sinar de maneira diferente, despertan-
do o interesse e a curiosidade. Assim, o
professor é o mediador desse processo
de desenvolvimento do aprendiz. Ser
professor representa uma missão de
fazer o semelhante crescer como cida-
dão e como ser humano, preparar as
pessoas para enfrentar os obstáculos
da vida, interagir no nosso cotidiano.

Luciano José Marafante
Para o Prof. Luciano José Mara-

fante, docente do curso de Educação
Física do CUML, que ministra as dis-
ciplinas de Citologia e Histologia e Bi-
oquímica, ser professor e sua imensa
contribuição, resume-se nas palavras
de Cora Coralina: “A estrada da vida é
uma reta marcada de encruzilhadas.
Caminhos certos e errados, encontros
e desencontros do começo ao fim. Fe-
liz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensina. O melhor pro-
fessor nem sempre é o de mais saber, é
sim aquele que, modesto, tem a facul-
dade de transferir e manter o respeito
da classe”.

Márcia Aparecida Pereira
Ser professora para mim, é mais

do que educar, é buscar conhecimen-
to, trazendo de dentro de cada alu-
no a vontade e a possibilidade de
crescimento.  É salientar a impor-
tância dos dons humanos tão úteis à
sociedade.

Maria Inês Guine Pinto Ferreira
Sempre gostei de aprender, ler e

conversar. Por isso escolhi ser profes-
sora por acreditar ser uma vocação.
Sempre amei o que faço e me senti
realizada transmitindo aquilo que
aprendi de alguém que também uma
dia se dispôs a me ensinar. Porém,
depois de muitos anos no Magistério,
de tantos desafíos, penso que ser pro-
fessora é uma missão pois em muitos
momentos no trabalho com a crian-
ça, o adolescente e os jovens, ensinar
a gramática é às vezes secundário, vis-
to que as necessidades são maiores.
Ainda assim, me sinto realizada e sei
que a construção do homem passa
pela educação.

Breno Donadon Homem
“Professor talvez seja a melhor de-

finição para a palavra criada em 1830,
pelo filósofo francês Auguste Comte,
ALTRUÍSMO. É viver com intencio-
nalidade e afetividade, por um ‘mun-
do’ mais crítico e ético. E suportado
em tudo isso, somos um dos poucos
profissionais que têm contato diário,
durante toda infância e juventude, com
um lugar que posteriormente torna-se
seu ambiente de trabalho. Por isso, do
cheiro do giz de cera até o abecedário
sob o quadro-negro, cada passo é um
déjà vu que propicia as mais incríveis
sensações e corrobora o cerne dessa
profissão”.

José Augusto D’Assumpção Neto
Em minha opinião, ser professor é

professar a fé e a certeza de que tudo
terá valido a pena se o aluno sentir-se
feliz pelo que aprendeu com você e pelo
que ele lhe ensinou...

Ser professor é consumir horas e
horas pensando em cada detalhe da-
quela aula que, mesmo ocorrendo to-
dos os dias, a cada dia é única e origi-
nal...

Ser professor é entrar cansado numa
sala de aula e, diante da reação da
turma, transformar o cansaço numa
aventura maravilhosa de ensinar e
aprender...

Ser professor é importar-se com o
outro numa dimensão de quem cultiva
uma planta muito rara que necessita
de atenção, amor e cuidado.

Ser professor é ter a capacidade de
“sair de cena, sem sair do espetáculo”.

Ser professor é apontar caminhos,
mas deixar que o aluno caminhe com
seus próprios.

Missão do Método Kumon
“Nossa missão é pesquisar o ponto ideal

de cada criança e desenvolver técnicas de
orientação cada vez melhores, para que
cada uma desenvolva ao máximo o próprio
potencial através do estudo autodidata.”

Coletânea de mensagens do Professor To-
ruKumon.

Da unidade Jaboticabal: Orientadora Ma-
ria Aparecida Serra Ribeiro e Auxiliares.

Maria Cristina de Souza Petracca
Aprendi com o tempo e em sala de

aula na convivência com meus alunos
que ser professora é ir além do ensinar
teorias e conteúdos, que ser professora
é olhar o mundo com os olhos de uma
criança e aprender a desvendar os ca-
minhos que levam a sua formação.

O QUE É SER
PROFESSOR?
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A sala de aula é um ambiente vivo,
um lugar de interação de professor com
aluno, de aluno com aluno o que faz
esse lugar cheio de desafios e exigênci-
as. Para que na sala de aula ocorra en-
tendimento e desenvolvimento de to-
dos, é indispensável que haja respei-
to.

A relação dos professores com
seus alunos, tem que ser de respeito.
A maneira de agir do professor influ-
encia muito no comportamento do alu-
no. Se o professor procura ser justo
em suas atitudes e decisões, servirá de
exemplo positivo à classe. Se dialoga
com seus alunos em busca da melhor
alternativa na resolução de problemas,
constrói ou reforça a mesma prática
entre os alunos na sala de aula ou em
outro espaço. São posturas que de-
monstram respeito. Ao contrário de
alguns professores que ao invés de
respeitarem seus alunos, agem de ma-
neira inadequada com eles: não como
pessoa; que apelidam pessoas ressal-
tando características físicas ou psico-
lógicas; que repetem expressões ame-
açadoras como, “calem a boca!”, “vai
ver quando eu corrigir sua prova”, “eu
quero assim e pronto!” e daí por dian-
te. Posturas desse tipo fazem com que
o aluno se desinteresse pelos estudos
e se sinta desrespeitado ou até dimi-
nuído em seu valor como pessoa.

Assim como o professor tem de
respeitar seu aluno, o aluno deve res-
peitar o professor. O aluno precisa
entender que o professor é, antes de
tudo, uma pessoa que tem os seus
valores e que representa papel impor-
tante na escola e na vida do aluno;
portanto merecedor de total respeito
para que se realize na sala de aula um

É uma das profissões mais antigas
e mais importantes pelo seu papel na
formação do cidadão. Os pais entre-
gam seus filhos em nossas mãos e con-
fiam no desempenho do nosso traba-
lho, para que despertemos neles o gos-
to pelo aprender.

Crianças e adolescentes necessitam
de modelo para se construírem na sua

Sala de aula: um lugar de respeito

trabalho construtivo através do diálo-
go, sem ofensas nem ameaças. É im-
portante, para que o aluno respeite o
professor, a construção de uma ima-
gem positiva desse profissional: valo-
rizando suas conquistas, reconhecen-
do o seu valor como pessoa transfor-
madora da sociedade, mantendo com
ele a relação de amizade e afeto. Mui-
tas vezes, a família deixa de submeter
a criança ou o jovem a esse tipo de
reflexão relacionada ao professor, o
que pode ser a causa da ocorrência de
inúmeros casos de desrespeito e de
violência nas escolas de que ouve falar
quase todos os dias nas mídias.

Outra relação no espaço da sala
de aula que deve ser refletida é a do
aluno-aluno. Não basta que o aluno
respeite professor e vice-versa, é ne-
cessário, também, que os alunos se
respeitem entre si para que as ativi-
dades se desenrolem com naturalida-
de e progresso. Os alunos devem es-
tar preparados e bem orientados para
interagirem em espaços que exigem
cooperação, trocas, engajamento e
participação. O que se observa na
maioria dos grupos de alunos são os
xingamentos, apelidos, falta de diá-
logo, falta de afeto e cordialidade,
constituindo assim a total falta de res-

peito entre eles; trazendo como con-
sequência o baixo rendimento esco-
lar.

O respeito é a base de toda relação
humana. A sala de aula é um espaço
que pessoas expressam suas opiniões,
seus pensamentos, que fazem as vári-
as leituras da realidade, se descobrem,
adquirem conhecimentos, exercitam
democracia e liberdade. E todas essas
realizações só serão possíveis se hou-
ver respeito mútuo envolvendo todos
os tipos e níveis de relações existen-
tes nesse ambiente.

Eveluz
Recanto das Letras

15 de outubro: Dia do Professor
O Dia do Professor é comemorado

em 15 de outubro.
Durante o período de formação,

esse profissional desenvolve habilida-
des que  ajudará a lidar com crianças e
jovens que estão em fase escolar, como
metodologias de trabalho e didática de
ensino.

Hoje em dia os professores têm um
papel social maior, estão mais envol-
vidos e engajados no exercício da pro-
fissão, pois as metodologias de ensi-
no mudaram muito de uns anos pra
cá.

O professor deixou de ser visto
como o todo poderoso da sala de aula,
o detentor do saber, o dono da razão,
e foi reconhecido como o instrumento
que proporciona a circulação do co-
nhecimento dentro da sala de aula.

Isso acontece em razão de seu
modo de agir, a maneira como conduz
as aulas, pois considera os conheci-
mentos que os alunos levam consigo,
fazendo com que cada um manifeste a
sua opinião acerca dos assuntos dis-
cutidos.

A criação da data se deu em virtude
de D. Pedro I, no ano de 1827, ter
decretado que toda vila, cidade ou lu-
garejo do Brasil, criasse as primeiras
escolas primárias do país, que foram
chamadas de “Escolas de Primeiras
Letras”, através do decreto federal
52.682/63.

Os conceitos trabalhados eram di-
ferenciados de acordo com o sexo,
sendo que os meninos aprendiam a
ler, a escrever, as quatro operações
matemáticas e noções de geometria.
Para as meninas, as disciplinas eram
as mesmas, porém no lugar de geo-
metria entravam as prendas domés-
ticas, como cozinhar, bordar e cos-
turar.

A ideia de fazer do dia um feriado
surgiu em São Paulo, com o professor
Salomão Becker, que propôs uma reu-
nião com toda a equipe da escola em
que trabalhava para que fossem dis-
cutidos os problemas da profissão,

planejamento das aulas, trocas de ex-
periências etc.

A reunião foi um sucesso e por este
motivo outras escolas passaram a ado-
tar a data, até que ela se tornou de
grande importância para a estrutura

escolar do país.
Anos depois a data passou a ser

um feriado nacional, dando um dia de
descanso a esses profissionais que tra-
balham de forma dedicada e por amor
ao que fazem.

A importância do professor na sociedade
Professor, você é uma pessoa importante para a sociedade

liberdade e serem autônomos. Nos
primeiros anos de vida, os modelos,
as referências, são os seus pais; pos-
teriormente, os modelos são buscados
na escola, na sociedade.

Certas coisas só se aprendem na
escola, com a mediação de um ser mais
experiente: o professor. Os professo-
res são como mestres que levamos pela

vida afora, que nos ensinam o saber da
vida em um quadro de giz.

Ser professor hoje é viver o seu
tempo com sensibilidade e consciên-
cia, precisa saber lidar com as diferen-
ças, ter flexibilidade e ajudar o seu alu-
no a refletir, é ser um emancipador do
saber.

O professor é um parceiro de visão

e experiência na construção do conhe-
cimento, assumindo o seu papel de
promotor, orientador, mediador, mo-
tivador e gestor da aprendizagem, deve
ser fonte de motivação para o aluno.
Como promotor da aprendizagem, fa-
cilita o acesso aos dados e informa-
ções, ao conhecimento acumulado pela
sociedade, orientando, executando e
avaliando eventos, experiências e pro-
jetos, para que ocorra a construção do
conhecimento.

A sociedade e, principalmente, o
poder público devem se convencer de
que necessitam de professores bem
preparados e capacitados para que a
educação melhore.

A humanidade precisa de educado-
res com visão emancipada, que possi-
bilitem transformar as informações em
conhecimento e em consciência críti-
ca, para formar cidadãos sensíveis e
que busquem um mundo mais justo,
mais produtivo e mais saudável para
todos.

Toda pessoa que trabalha com edu-
cação, seja na educação infantil, Ensi-
no Fundamental ou Ensino Superior,
está ajudando a formar cidadãos que
construirão a sociedade em que vivem.

As relações humanas, embora com-
plexas, são peças fundamentais na rea-
lização comportamental e profissional
de um indivíduo. Desta forma, a análise
dos relacionamentos entre professor/
aluno envolve interesses e intenções,
sendo esta interação o expoente das
conseqüências, pois a educação é uma
das fontes mais importantes do desen-
volvimento comportamental e agrega-
ção de valores nos membros da espécie
humana.

Neste sentido, a interação estabele-
cida caracteriza-se pela seleção de con-
teúdos, organização, sistematização di-
dática para facilitar o aprendizado dos
alunos e exposição em que o professor
demonstrará seus conteúdos.

No entanto este paradigma deve ser
quebrado, é preciso não limitar este es-
tudo em relação comportamento do
professor com resultados do aluno; de-
vendo introduzir os processos constru-
tivos como mediadores para superar as
limitações do paradigma processo-pro-
duto.

O educador para pôr em prática o
diálogo, não deve colocar-se na posi-
ção de detentor do saber, deve antes,
colocar-se na posição de quem não sabe
tudo, reconhecendo que mesmo um anal-
fabeto é portador do conhecimento mais
importante: o da vida.

Desta maneira, o aprender se torna
mais interessante quando o aluno se sente
competente pelas atitudes e métodos
de motivação em sala de aula. O prazer
pelo aprender não é uma atividade que
surge espontaneamente nos alunos, pois,
não é uma tarefa que cumprem com sa-
tisfação, sendo em alguns casos encara-
da como obrigação. Para que isto possa
ser melhor cultivado, o professor deve
despertar a curiosidade dos alunos,
acompanhando suas ações no desenvol-
ver das atividades.

O professor não deve preocupar-se
somente com o conhecimento através
da absorção de informações, mas tam-
bém pelo processo de construção da ci-
dadania do aluno.  Apesar de tal, para
que isto ocorra, é necessária a consci-
entização do professor de que seu papel

RELAÇÃO ENTRE
PROFESSOR E  ALUNO

é de facilitador de aprendizagem, aber-
to às novas experiências, procurando
compreender, numa relação empática,
também os sentimentos e os problemas
de seus alunos e tentar levá-los à auto-
realização.

De modo concreto, não podemos
pensar que a construção do conhecimen-
to é entendida como individual. O co-
nhecimento é produto da atividade e do
conhecimento humano marcado social
e culturalmente. O papel do professor
consiste em agir com intermediário en-
tre os conteúdos da aprendizagem e a
atividade construtiva para assimilação.

O trabalho do professor em sala de
aula, seu relacionamento com os alunos
é expresso pela relação que ele tem com
a sociedade e com cultura. É o modo de
agir do professor em sala de aula, mais
do que suas características de personali-
dade que colabora para uma adequada
aprendizagem dos alunos; fundamenta-
se numa determinada concepção do pa-
pel do professor, que por sua vez reflete
valores e padrões da sociedade. O bom
professor é o que consegue, enquanto
fala, trazer o aluno até a intimidade do
movimento do seu pensamento.

Apesar da importância da existên-
cia de afetividade, confiança, empatia e
respeito entre professores e alunos para
que se desenvolva a leitura, a escrita, a
reflexão, os educadores não podem per-
mitir que tais sentimentos interfiram
no cumprimento ético de seu dever de
professor.

A relação entre professor e aluno
depende, fundamentalmente, do clima
estabelecido pelo professor, da relação
empática com seus alunos, de sua capa-
cidade de ouvir, refletir e discutir o ní-
vel de compreensão dos alunos e da cri-
ação das pontes entre o seu conheci-
mento e o deles. Indica também, que o
professor, educador da era industrial com
raras exceções, deve buscar educar para
as mudanças, para a autonomia, para a
liberdade possível numa abordagem glo-
bal, trabalhando o lado positivo dos alu-
nos e para a formação de um cidadão
consciente de seus deveres e de suas res-
ponsabilidades sociais.

O professor deve aprimorar o edu-
cando como pessoa humana. A grande
tarefa como professor ou educador não
é a de instruir, mas a de educar o aluno
como pessoa humana, como pessoa que
vai trabalhar no mundo tecnológico,
mas povoado de corações, de dores, in-
certezas e inquietações humanas.

A escola não pode se limitar a edu-
car pelo conhecimento destituído da
compreensão do homem real, de carne
e osso, de corpo e alma.

De nada adianta o conhecimento bem
ministrado em sala de aula, se fora da
escola, o aluno se torna um homem bru-
talizado, desumano e patrocinador da
barbárie.

Os professores devem educar pela
vida como perspectiva de favorecer a
felicidade e a paz entre os homens. De-
vem ainda, preparar os alunos para o
exercício da cidadania. Se de um lado,
primordialmente, os professores devem
ter como grande finalidade o magisté-
rio, o ministério de fazer o bem às pes-
soas, fazer o bem é preparar os aluno
para o exercício exemplar e pleno da
cidadania.

O cidadania não começa quando os
pais registram seus filhos no cartório,
nem quando os filhos, aos dezoito anos,
tiram suas carteira de identidade civil. A
cidadania começa na escola, desde os
primeiros anos da educação infantil e se
estende à educação superior, nas uni-
versidades; começa com o fim do medo
de perguntar, de inquirir o professor, de
cogitar outras possibilidades do fazer,
enfim, quando o aluno aprende a saber
fazer, a construir espaço de sua utopia e
criar um clima de paz e bem-estar soci-
al, política e econômico no meio soci-
al.

O professor deve contribuir para a
construção de uma escola democrática.
A gestão democrática é a palavra de or-
dem na administração das escolas. Os
educadores que atuarão no novo milê-
nio devem ter na gestão democrática
um princípio em que não arredam pé,

Princípios de um bom professor
não abrem mão.

Quanto mais a escola for democrá-
tica, mais transparente. Quanto mais a
escola é democrática, menos erra, tem
mais acerto e possibilidade de atender
com equidade as demandas sociais. Quan-
to mais exercita-se a gestão democráti-
ca nas escolas, mais se prepara para a
gestão da sociedade política e civil or-
ganizada.

Quem exercita a democracia em pe-
quenas unidades escolares, constrói um
espaço próprio e competente para as-
sumir responsabilidades maiores na es-
trutura do Estado. Portanto, quem che-
ga à universidade não deve nunca des-
cartar a possibilidade de inserção no
meio político e poder exercitar a me-
lhor política do mundo, a democracia.

O professor deve qualificar o edu-
cando para progredir no mundo do tra-
balho. Por mais que a escola qualifique
seus recursos humanos, por mais que
adquira o melhor do mundo tecnológi-
co, por mais que atualize suas ações pe-
dagógicas, sempre estará marcando passo
frente às novas transformações ciber-
néticas, mas a escola, através de seus
professores, poderá qualificar o educan-
do para aprender a progredir no mundo
do trabalho, o que equivale a dizer, a
oferecer instrumentos para dar respos-
tas, não acabadas (porque a vida é pro-
cesso inacabado) às novas demandas so-
ciais, sem medo de perdas, sem medo de
mudar, sem medo de se qualificar, sem
medo do novo, principalmente o novo
que vem nas novas ocupações e empre-
gabilidade.

 É papel da escola favorecer a soli-
dariedade, mas não a solidariedade de
ocasião, que nasce de uma catástrofe,
mas do laço recíproco e cotidiano e de
amor entre as pessoas. A solidariedade
que cabe à escola ensinar é a solidarie-
dade que não nasce apenas das perdas
materiais, mas que chega como adesão
às causas maiores da vida, principalmen-
te às referentes à existência humana.

Enfim, é na solidariedade que a es-
cola pode desenvolver, no aluno-cida-
dão, o sentido de sua adesão às causas do
ser e apego à vida de todos os seres vi-
vos, aos interesses da coletividade e às
responsabilidades de uma sociedade a
todo instante transformada e desafiada
pela modernidade.

 Um dos mais importantes princípi-
os de quem ensina e trabalha com crian-
ças, jovens e adultos é o da tolerância,
sem o qual todo magistério perde o sen-
tido de ministério, de adesão aos pro-
cessos de formação do educando.

A tolerância começa na aceitação,
sem reserva, das diferenças humanas,
expressas na cor, no cheiro, no falar e
no jeito de ser de cada educando.

Só a tolerância é capaz de fazer o
educador admitir modos de pensar, de
agir e de sentir que seja diferente dos de
um indivíduo ou de grupos determina-
dos, políticos ou religiosos.
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A primavera chegou e o verão está
por  vir. Confira as tendências da moda
para as estações.

Listras
De todos os tamanhos e cores, ho-

rizontais e verticais. As listras conti-
nuam firmes e fortes no verão, tanto
para os meninos quanto para as me-
ninas.

Cores fortes
Os baixinhos poderão usar e abu-

sar das cores vibrantes e até mesmo

O que é educação?
A palavra educação pode assumir

diferentes significados. Entre eles, im-
plica falar em hábitos e valores de de-
terminada sociedade, em determinado
momento histórico, que é transmitida
para gerações posteriores. Além de ser
algo da vida em sociedade, a educação
também compreende o aprendizado
das experiências individuais.

O processo educativo, ou a educa-
ção, pode ser ainda compreendido
como o desenvolvimento intelectual,
físico ou moral dos indivíduos com
vistas à adaptação e à socialização.
Para alguns autores, a educação pode
ser dividida em: Educação Formal e
Educação Não Formal. A primeira re-
fere-se ao aprendizado escolar, que
possui objetivos claros e específicos,
amplamente conhecidos. Já a segunda
compreende uma forma mais difusa
de educação, com menos característi-
cas hierárquicas. Assim, a educação não
formal não pode ser entendida no sis-
tema de progressão, já que não é algo
sistematizado. Nos dias atuais, é difí-
cil comparar as forças desses dois ti-
pos de educação que, muitas vezes,
agem em direções opostas: uma para
formar e a outra para informar.

O que é educar?
Nos sentidos da palavra educação

que discutimos, educar pode compre-
ender tanto o processo de transmissão
de conhecimentos, hábitos e valores,
como também criar condições para que
o sujeito experiencie o mundo. Educar
é acompanhar e influenciar, de alguma
forma, o desenvolvimento da aprendi-
zagem, das capacidades físicas e inte-
lectuais.

Os pais são educadores?
Alguns autores entendem que toda

atuação familiar é educativa. Para
exemplificar essa ideia, podemos usar
o comportamento dos pais diante do
comportamento dos filhos. A forma
como os pais reagem ou não, ensina à
criança as consequências de seu com-
portamento, mesmo que essa não seja
a intenção. Os pais tem muita impor-
tância na educação dos filhos, pois são
responsáveis por legitimar ou recha-
çar conhecimentos e valores adquiri-
dos pelas crianças no processo civili-

A alimentação é um dos requisitos
para um crescimento contínuo e para a
vida saudável de uma criança. Essa eta-
pa começa a partir da amamentação do
recém- nascido, que dura em média até
os 2 anos ou mais e continua na intro-
dução de novos alimentos em sua nutri-
ção, como a papinha, a partir do 6º mês
de idade.

É importante que os pais tornem
familiar aos filhos o consumo de verdu-
ras, legumes, frutas, folhas, cereais,
grãos, carboidratos, proteínas, fibras,
gorduras e, principalmente, a ingestão
de água. Todos esses elementos, combi-
nados de maneira balanceada, conferem
um excelente rendimento para a matu-
ridade física e psicológica da criança.

Para que seu filho se alimente ade-
quadamente, se reeducando, seguindo um
horário controlado e um cardápio equi-
librado, é preciso bastante paciência. As
refeições devem transmitir uma sensa-
ção agradável e relaxante, não um mo-
mento frustrante de obrigação. Nave-
gue nas páginas seguintes e fique por
dentro dos principais assuntos relacio-
nados a alimentação infantil.

Mitos e verdade sobre alimentação
infantil

Comer muito tarde atrapalha o sono
das crianças?

Sim. Isso pode acontecer porque a
refeição demora para ser digerida e o
organismo realiza a digestão mais len-
tamente. Se a criança demorar para jan-
tar é importante aguardar pelo menos
duas horas para dormir.

As frutas devem ser consumidas com
casca ou sem casca?

Dê preferência para frutas com cas-
ca que fornecem a seu filho uma ótima
fonte de fibras. É importante que os
pais sejam cuidadosos com a higiene
dessas frutas com uma boa lavagem para
a retirada de agrotóxicos e impurezas.

Posso trocar o leite de vaca pelo
leite de soja?

Depende. O ideal é consumir o leite
de vaca porque ele possui mais cálcio.
Muitas crianças podem desenvolver aler-
gias ou intolerância a lactose e os pais
devem levar ao pediatra caso consta-
tem alguma alteração.

Devo dar doces e refrigerantes ao
meu filho? Dê no máximo três porções
desses alimentos por semana para seu
filho. É importante ficar atento se seu
filho possui algum problema de saúde
ou está com excesso de peso.

Meu filho pode consumir frutos do
mar?

Não. Espere até seu filho completar
dois anos porque esses alimentos cau-
sam muitas alergias e intoxicações ali-
mentares.

Posso retirar a carne vermelha da
dieta?

Depende, pois a carne vermelha for-
nece proteínas, zinco, gorduras, ferro e
zinco para o organismo da criança. Ela
é a melhor arma para combater a ane-
mia que acomete diversas crianças. Pei-
xes e frangos não possuem a mesma

Ingredientes:
1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite 200 g
1 iogurte natural 200 g
1 pacote de suco sabor moran-

go (ou outro sabor de sua prefe-
rência) sem açúcar

Modo de preparo:
  Bater tudo no liquidificador e

colocar em um recipiente
 Levar à geladeira

Receitas divertidas para crianças

Alimentação Infantil

concentração do nutriente.
Criança pode tomar café?
Sim. Mas, seu consumo deve ser fei-

to moderadamente e evitado para cri-
anças agitadas. Dê preferência para pe-
quenas quantidades diluídas com o leite.

Erros e falhas na alimentação in-
fantil

A comida não deve ser encarada pela
criança como um prêmio ou castigo. Vá
oferecendo legumes e verduras aos pou-
cos;

Achar que uma criança saudável deve
ficar se alimentando mais do que o ne-
cessário, obrigando-a a comer a todo
momento;

Disponibilizar guloseimas e outros
alimentos calóricos como premiação
para um bom comportamento;

De acordo com alguma atitude ou
conduta desfavorável da criança, casti-
gá-la ao proibir o consumo de algum
alimento;

Na comemoração de alguma data
importante relacionada à criança, pre-
senteá-la ou festejar, oferecendo-lhe
uma comida de baixa qualidade nutrici-
onal;

Permitir que a criança consuma do-
ces, bolos, bebidas gasosas e açucaradas,
diariamente;

Pela falta de tempo, oferecer, fre-
quentemente, pratos pré-cozidos na re-
feição.

Biscoitos recheados e salgadinhos
Apesar de, aparentemente, não re-

presentarem nenhum perigo à saúde da
criança, os biscoitos recheados e salga-
dinhos são ricos em gorduras saturadas,
sódio e altamente calóricos. Alguns de-
les ainda possuem quantidades mínimas
de nutrientes como vitaminas, ferro e
cálcio, entretanto, o consumo contí-
nuo deve ser evitado. Os salgadinhos,

ao invés de serem ingeridos fritos, po-
dem ser assados. Os biscoitos recheados
podem substituir, uma vez por semana,
um pedaço de bolo ou de pão, no café da
manhã ou no lanche.

Chocolate e achocolatados
Os chocolates, em seus variados ti-

pos e sabores, possuem atributos e de-
feitos em relação à nutrição infantil.
Os amargos, especialmente, possuem
substâncias antioxidantes conhecidas
como flavonoides, capazes de reduzir
os riscos de doenças cardiovasculares.
Também melhoram o humor e contém
propriedades anti-inflamatórias. Con-
tudo, não é essa a versão predileta da
garotada que, somente a partir de um
ano de idade, podem consumir.

Preferidos dentre todas as varieda-
des de chocolates, os de textura macia e
sabor adocicado como o de leite, ga-
nham o paladar das crianças. É impor-
tante tomar cuidado com eles, pois po-
dem estar repletos das maléficas gordu-
ras saturadas e açúcares causadores de
cáries. A dica é evitar oferecê-los todos
os dias nas sobremesas.

Prefira chocolates sem avelã, amen-
doim, castanha e nozes. Eles são difí-
ceis de digerir, além de mais calóricos
que os à base de leite. Inclusive, os co-
bertos com marshmallow são verdadei-
ras bombas calóricas. Os recomendados
são os recheados com cereais, como a
aveia, tornando-se excelentes fontes de
fibras que saciam por mais tempo a von-
tade de comer coisas doces. Não deixe
seus filhos consumirem os chocolates
que não desmancham na boca, pois eles
contêm pouquíssimas quantidades de
cacau e altíssimas de gordura e açúcar.

Os achocolatados, além de deixarem
o leite mais saboroso são enriquecidos
com vitaminas. Contudo, se a criança

estiver abaixo do peso e desnutrida, co-
existindo um insuficiente consumo de
leite, o achocolatado deve ser evitado.
Ele reduz e dificulta a absorção de cál-
cio. Nas versões adoçadas não coloque
mais açúcar.

Fast-Food
A famosa “comida rápida” - fast food

– a cada dia, ganha mais e mais adeptos
mirins. Entretanto, um dos fatores que
propiciam uma obesidade precoce é o
consumo desenfreado de alimentos in-
dustrializados servidos pelas principais
lanchonetes do país. O hambúrguer e a
batata frita são campeões nesse senti-
do, estando presentes na maioria dos
cardápios desses estabelecimentos.

Para deixarem de ser acusadas, essas
empresas incluíram e abriram espaços
para itens como saladas, sucos, grelha-
dos, queijinhos e frutas que podem equi-
librar a balança nutricional.

Portanto, o consumo de fast-food,
na medida do possível, deve ser contro-
lado, mas não proibido! Como a maio-
ria é pobre em fibras, vitaminas e mine-
rais, nutricionistas recomendam o con-
sumo de uma ou duas vezes por mês.
Quando ingeridos, não devem ser enca-
rados como lanches da tarde, e sim como
uma refeição completa, pois os índices
calóricos são altos.

É importante lidar com as vonta-
des do seu filho sem prejudicar a saúde
do pequeno, pois esses sanduíches são
ricos em gordura, sódio e calorias.
Quanto mais nova for a criança menos
indicado será oferecer esse tipo de co-
mida. Deixe para ofertar esses pratos
o mais tarde possível e faça trocas sau-
dáveis como a carne frita pela grelha-
da, o frango empanado pela batata fri-
ta e os refrigerantes pelos sucos con-
centrados.

Papel dos pais na educação dos filhos

zatório. Exercem, portanto, importan-
te mediação na relação da criança com
o mundo.

Qual é o papel dos pais na edu-
cação?

Independente da ação da uma von-
tade consciente, os pais estão sempre
participando da educação de seus fi-
lhos; desde o começo da vida, quando
o comportamento dos pais pode in-
fluenciar a forma como os filhos irão
se relacionar com o mundo e com as
pessoas. Um exemplo disso é a edu-
cação sexual, muitos pais acreditam
que não influenciam o comportamen-
to dos filhos, ou, que pelo contrário,
tem total domínio sobre isso. A ques-
tão é que o comportamento dos filhos
diz muito sobre a forma como os pais

agiram sobre determinado assunto. No
exemplo que estamos discutindo: pais
que não falam sobre o assunto, edu-
cam para o silêncio. Pais que falam,
educam para a discussão. Isso é muito
diferente de dizer que pais que falam
sobre sexo, liberam os filhos para fa-
zerem o que quiserem, como muitos
tendem a crer. Educar para o diálogo,
pressupõe que os pais tenham uma
boa relação estabelecida com o objeto
de discussão ou, quando isso não acon-
tece, tenham coragem para ser since-
ros e expressar limites e incapacida-
des.

Assim também acontece com re-
lação à educação formal, a partici-
pação dos pais depende, antes de
qualquer coisa, da relação que estes

mesmos pais têm com o conhecimen-
to. Pais que valorizam a formação
científica e cultural tendem a influ-
enciar positivamente a relação esta-
belecida entre os filhos e o processo
de aprendizagem. A participação ati-
va no processo educacional indica
esse interesse. Quando os pais se
aproximam dos conteúdos aprendi-
dos na escola e demonstram interes-
se, essa atitude reflete diretamente
no comportamento dos filhos. O
papel dos pais na educação dos fi-
lhos é, portanto, emocional. É o peso
da relação familiar estabelecida com
o mundo, com a ciência, com o co-
nhecimento e, por isso, tão impor-
tante e determinante no direciona-
mento da formação dos filhos.

Tendências da moda infantil primavera-verão
usar looks monocromáticos (de uma
cor só).

Estampas florais
Para as meninas, as estampas de

flores permanecem em alta.  Aposte
nos macaquinhos leves e floridos, que
são estilosos e fresquinhos.

Esporte Deluxe
Para os meninos, o estilo “es-

porte deluxe”, também chamado
de “esporte chic” será a bola da
vez.

Ingredientes:
Pão integral
Queijo
Picles
Peito de peru
Tomate cereja
Modo de preparo:
Monte um sanduíche no espeto.

Corte os ingredientes em pedaços pe-
quenos e coloque um a um, de forma
que fique alternado.

Sanduíche de espeto

Banana com chocolate
Ingredientes:
 6 bananas nanicas maduras
 250g de chocolate ao leite pi-

cado
 Chocolate granulado a gosto
Modo de preparo:
Deixe as bananas com casca no

freezer durante 3 horas no mínimo.
Derreta o chocolate em banho ma-
ria. Deixe esfriar e coloque em copo
alto. Retire as bananas do freezer,
tire as cascas e corte-as ao meio.
Espete palitos de sorvete, banhe-

Espetos coloridos

as no chocolate e seguida cubra
com chocolate granulado. Colo-
que-as em um prato e leve à gela-
deira até firmar. Sirva em seguida.

Dica: As bananas devem ser con-
sumidas no mesmo dia de preparo.

Ingredientes:
1 tangerina média em gomos
2 bananas-prata em rodelas
2 kiwis em rodelas
2 fatias de abacaxi sem casca

picadas
2 morangos
1 xícara (chá) de suco de tange-

rina
Modo de preparo:
Monte os espetos de madeira

alternando as frutas. Arrume-os

num refratário. Regue os espetos
com metade do suco. Cubra e leve
ao forno de micro-ondas em po-
tência alta por dois minutos. Sirva
gelado com o suco restante.

Danoninho Caseiro

  Se quiser colocar no congela-
dor, fica muito bom
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Hoje em dia, influenciadas princi-
palmente pela TV, as crianças associ-
am Dia da Criança e Natal a um dia de
ganhar presente. E como o Brasil é um
dos países onde as crianças mais vêem
TV, elas são “bombardeadas” com in-
formações para consumir. Isso faz
também com que os pais se acostu-
mem a festejar o dia dando presente.
Os pais querem o melhor para seus
filhos e sabemos que o consumismo
exagerado do nosso tempo não é bom
para as crianças, nem para qualquer
pessoa. Sabemos também que crian-
ças na fase de zero a seis anos gostam
de estar junto da mãe, do pai, de fazer
atividades com eles. Sendo assim, por-
que “não remar contra a maré” e co-
memorar o Dia da Criança de outro
modo? Crianças gostam de novidades
e desafios e os pais podem ir come-
çando a preparar o Dia da Criança
combinando com elas o que gostariam
de fazer nesse dia. Podem explicar que
como é um dia para mostrar como elas
são importantes e queridas, eles vão
tentar fazer o que elas gostariam. Fa-
lamos tentar porque se os pedidos
forem absurdos os pais terão que co-
locar limites,e sem ficarem preocupa-
dos com isso, pois limites fazem par-
te da educação e também são bons para
a criança, mesmo que ela não goste,
pois vai entender mais tarde. Plane-
jando junto com as crianças esse dia,
ele  já vai começar a ser “curtido” an-
tes. Fica a critério dos pais se vão dar
presente também ou combinar com
elas  que ele fica para o Natal ou ani-
versário. Conversar ouvindo a criança
e argumentando com ela vai estreitar a
convivência entre mães, pais e filhos e

Dia das Crianças precisa dar brinquedo?

tem mais chance de ser agradável para
todos.

Ideias para um "Dia da Criança"
diferente

Sabemos que toda mãe e todo pai
quer o melhor para o seus filhos e fi-
lhas e assim vão querer que as come-
morações do Dia da Criança  agradem
a eles. Criança adora novidade e tam-
bém fazer atividades e brincar junto
com os pais. Como a maioria das mães
e dos pais saem para trabalhar fora o
dia todo e assim o tempo de convi-
vência, de dar atenção à criança dimi-
nui muito, e, existe também a preocu-
pação de comemorar sem cair na ar-
madilha do consumo, vamos colocar
algumas sugestões de atividades e brin-
cadeiras para celebrar esse dia. Nossa
principal ideia para ele seria os pais
tentarem dar o máximo de atenção às
crianças. Eles podem terminar o dia
exaustos, mas acreditamos que as cri-
anças vão sentir que são importantes
e muito amadas pela mãe, pelo pai e
essa  alegria e felicidade vai ficar gra-
vada nos seus corações.

Que tal começar o dia levando o
café da manhã na cama para as crian-
ças? Começar o dia com a primeira
atenção  para elas. Pode ser numa ban-
deja ou num prato maior onde fica o
que a família costuma comer nessa re-
feição, procurando colocar especial-
mente o que as crianças gostam mais e
ficando a seu lado para poder ajudar
se precisar e participar da alegria dela
com a surpresa.

 Depois poderia ser conversado so-
bre o que elas gostariam de fazer. Se  a
primeira ideia for receber o presente
que pediram, os pais podem tentar su-

gerir um passeio ou brincadeiras para
fazerem juntos. Mas devem acatar a
decisão da criança, para ela sentir que
esse é um dia dela.

 Os passeios podem ser simples,
mas é bom que sejam diferentes: visi-
tar uma pracinha ou parque novo que
os pais descobriram ao sair para o tra-
balho: ir até o local do trabalho da mãe
ou do pai e ver tudo que tem perto;
visitar um parente ou amigo que tenha
um quintal em casa para lá fazer brin-
cadeiras com as crianças.

 Em casa podem combinar (antes
do dia) com vizinhos e parentes que
também tenham criança, ou só a famí-
lia mesmo, e fazer um festival de fan-
tasias: encher uma caixa com roupas,
bolsas, sapatos de adulto, fantasias
que eles ou as crianças usam em festi-
vidades do lugar onde vivem e faze-
rem um desfile. Podem incrementar
também as fantasias com coisas de
sucata.

 Oficina de brinquedos: antes do
dia pais e familiares procuram conse-
guir os materiais: sucata como vasi-
lhas e potes de plástico, pedaços de
fazendas e lãs, pedaços de papel e car-
tolina, e também coisas da natureza.
Depois eles precisam ser limpos e ar-
rumados para facilitar a escolha das
crianças. Material sujo e desarrumado
não estimula a fazer nada com ele. É
preciso também material de apoio, por
exemplo: lápis, canetinhas, tinta, pin-
céis, cola, tesouras, barbantes, jornais,
revistas etc. E escolher um lugar na
casa ou do lado de fora para fazer a
oficina, que na hora vai gerar um pou-
co de bagunça. É preciso atenção com
tesouras ou outro objeto com o qual
as crianças possam se machucar. Se
houver crianças pequenas a atenção
tem que ser maior e praticamente os
adultos é que vão fazer o brinquedo
“com” ela. Mas as crianças adoram o
momento do fazer e ficam felizes em
brincar com o que é feito na oficina,
ainda mais porque foi feito junto com
os pais.

 Outra ideia para esse dia é elas pla-
nejarem e fazerem um lanche e ver o
que vão querer comer, sair com elas
para comprar e deixar que elas arru-
mem como servir o lanche, dando o
mínimo de palpites possível.

 Que tal aprender algumas Canti-
gas de Roda, cantar e brincar com as
crianças?

É aceitar o novo e desejar o
máximo.

É acreditar no momento presente
com tudo o que oferece.

É aprender a existir, é se sentir
amada, pertencente, é poder

acreditar que há futuro.
É aventura, é desafio.

É conseguir perdoar muito mais
fácil do que brigar.

É esquecer um pouco das
responsabilidades sem contudo

ser irresponsável.
É gostar de casquinha de

sorvete, de bolo de chocolate, de
passar a ponta do dedo no

merengue.
É gostar de quem olha no olho e

fala baixo.
É inventar novas formas de ser

criança.
É nascer de novo a cada dia...

É rir e brincar.
É sempre sorrir e sempre estar
aberto para o novo ser criança.
É ser inesquecivelmente feliz

com muito pouco.
É ser o sonho, o futuro e a

esperança.
É ter coragem de não ter medo.
É ter pouca paciência e muita

pressa.
É tornar-se gigante diante de

gigantescos pequenos obstácu-
los.

É achar que o mundo é feito de
fantasias, sorrisos e brincadeiras.

É acreditar num mundo cor de

rosa, cheio de pipocas.
É acreditar que tudo é possível.

É acreditar, esperar, confiar.
É adorar deitar na grama, ver

figuras nas nuvens e criar
histórias.

É andar confiante por caminhos
difíceis e desconhecidos na

ânsia de desvendar mistérios.
É aventura, é desafio...

É estar em constante estágio de
aprendizado, é querer buscar e

descobrir verdades sem a
armadura da dúvida.

É fazer amigos antes mesmo de
saber o nome deles.

É gostar da brincadeira, do
sonho, do impossível.

É gostar de fantasias e acreditar
nelas.

É gostar de sentar na janela e
detestar a hora de ir para a cama.

É gostar do aconchego de um
colo de mãe.

Ser criança é habitar no país da
fantasia, viver rodeado de
personagens imaginários.
É cantar fora do tom e dar
risadas se alguém corrige.

Ser criança é chorar sem saber
porque.

Ser criança é começar a viver.
Ser criança é comer algodão

doce e se lambuzar.
Ser criança é detestar relógios e

compromissos. É ter pouca
paciência e muita pressa.

É errar e não assumir o erro.

É estar de mãos dadas com a
vida na melhor das intenções.

É olhar e não ver o perigo.
É pedir com os olhos.

É perseguir a felicidade sem se
importar com a idade.

É saber embrulhar desaponta-
mentos e abrir caixinhas de

surpresas.
É saber nada e poder tudo.
É ser feliz com muito pouco.

É sorrir e fazer sorrir.
É ter o dia mais feliz da vida,

todos os dias.
É ter sempre uma pergunta na
ponta da língua e querer muito

todas as respostas.
É ter um riso franco esparramado

pelo rosto, mesmo em dia de
chuva, é adorar deitar na grama,
ver figuras nas nuvens e criar

histórias.
Ser criança é, também, poder

contar com um adulto, ao lado —
como apoio e guia — que ensine

a ter esperança e fé. É ainda,
saber ser o adulto que nunca

esqueceu da criança que foi um
dia, a criança que ainda vive no

seu íntimo e que justifica e
dignifica todos os tropeços que
teve que enfrentar no seu dia-a-

dia para aprender a ter fé e
acreditar em si próprio e sentir-se
forte o suficiente para criar asas
e voar para a vida e assim ter o
direito de viver, brincar, crescer,

sonhar e realizar.
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