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MATÉRIA 

Força Nacional de Segurança vai atuar no Rio durante 

a JMJ 2013 

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (31/05). 

Lei prevê a atuação do órgão em eventos de repercussão internacional. 

O Ministro de Estado da Justiça atendeu ao pedido do governador do Rio 

de Janeiro, Sérgio Cabral, e autorizou a atuação da Força Nacional de 

Segurança Pública durante a Jornada Mundial da Juventude. A decisão foi 

publicada nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial da União. 

Ainda segundo publicação, a Força Nacional prestará apoio ao estado, 

no período de 17 de julho a 5 de agosto, em caráter episódico e planejado, 

junto aos órgãos de segurança pública envolvidos, conforme previsto na lei que 

versa sobre a atuação em grandes eventos públicos, de repercussão 

internacional. 

De acordo com o D.O., o número de profissionais disponibilizado 

obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação e o 

prazo poderá ser prorrogado, se necessário. 

 

http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/05/forca-nacional-

de-seguranca-vai-atuar-no-rio-durante-jmj-2013.html 

Inscrições para Jornada Mundial da Juventude, Rio, 

continuam abertas 

Evento católico será realizado entre os dias 23 e 28 de julho.  

Papa Francisco celebrará uma missa em Guaratiba, no último dia. 

As inscrições para a Jornada Mundial da Juventude 2013 (JMJ) 

continuam abertas. O evento, que vai ser realizado entre os dias 23 e 28 de 

julho na cidade do Rio, receberá milhões de jovens para um encontro católico. 

Os peregrinos e as famílias que desejam receber esses jovens em casa podem 

se inscrever pelo site da JMJ Rio2013. 

http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/05/forca-nacional-de-seguranca-vai-atuar-no-rio-durante-jmj-2013.html
http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/05/forca-nacional-de-seguranca-vai-atuar-no-rio-durante-jmj-2013.html
https://registro.rio2013.com/JMJWebRio/welcome.do
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Segundo a Arquidiocese do Rio, é também por meio da inscrição que a 

Jornada poderá conhecer, acolher e melhor atender em termos logísticos as 

necessidades de cada peregrino em termos de hospedagem, alimentação, 

transporte, entre outros. 

A edição carioca será a 28ª Jornada Mundial e tem como lema "Ide e 

fazei discípulos entre todas as Nações" (Cf. Mt 28,19), indicado pelo Papa 

Bento XVI. 

 

Peregrinação por diferentes lugares 

 

De cartões-postais, passando por favelas e até presídios, os símbolos 

da JMJ vão circular pelos mais diferentes lugares. Até julho, quando acontece o 

evento, a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora vão passar por oito 

cidades do estado do Rio de Janeiro. No município do Rio serão 17 dias de 

peregrinação. 

No último dia, o Papa Francisco celebrará uma missa em Guaratiba, na 

Zona Oeste da cidade. 

 

 

http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/05/inscricoes-

para-jornada-mundial-da-juventude-rio-continuam-abertas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/05/inscricoes-para-jornada-mundial-da-juventude-rio-continuam-abertas.html
http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/05/inscricoes-para-jornada-mundial-da-juventude-rio-continuam-abertas.html
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Os Santos do mês de Junho: 

Antonio, João Batista e Pedro 

 

                        Antonio                       João                          Pedro 

SANTO ANTÔNIO – 13 de Junho.  

Quem foi este homem?  

Antônio, também chamado Fernando, nasceu em Lisboa em 15 de 

agosto de 1195, em uma família rica. Aos 15 anos entrou para o Convento de 

Santa Cruz de Coimbra. Foi admitido na ordem dos irmãos menores de São 

Francisco, onde se ordenou sacerdote. Logo depois partiu para missões contra 

os infiéis, no Marrocos. Lecionou teologia nas universidades italianas de 

Bolonha e Pádua e nas universidades francesas de Toulouse, Mont-Pellier e 

Puen-en-Velay, adquirindo reputação de orador sacro. Descoberto o seu dom 

de orador, passou a pregar a palavra de Deus. Ficaram célebres os sermões 

pregados em Forli, Provença, Languedoc e Paris. Dentro da Ordem 

Franciscana, liderou um grupo que se insurgiu contra os abrandamentos 

introduzidos na regra pelo superior. Entre seus escritos, figura uma coleção de 

sermões para domingos e dias santificados a igreja Romana. 

Ainda moço, em 1231 faleceu em Pádua na Itália. Foi canonizado pelo 

papa Gregório IX em 30 de maio de 1232. É o patrono de Portugal e de Pádua. 

É atribuída a ele a frase: “Cessem as palavras, falem as obras”. 
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Os portugueses Católicos levaram para o Brasil, a devoção de Santo 

Antônio. A devoção a Santo Antônio de Lisboa foi introduzida em Pernambuco 

em 1550. O santo familiar, o desvendador de pedidos e protetor de casamento. 

Em Portugal, aparece também, como o protetor dos taverneiros e dos 

varejistas em geral. 

 

SÃO JOÃO – 24 de Junho.  

Quem foi este homem? 

Não podemos confundir João; o Batista, com João; o Evangelista, autor 

do quarto evangelho, Apocalipse e das três cartas que levam o seu nome. O 

Evangelista era filho de Maria e de Zebedeu, o Batista era filho de Isabel e 

Zacarias. Seu nascimento e missão foram anunciados pelo Anjo Gabriel. Filho 

do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, nasceu na 

cidade de Judá. Na circuncisão recebeu, por inspiração divina, o nome de 

João. Era seis meses mais velho que Jesus, mas iniciou sua pregação pública, 

à beira do rio Jordão, alguns anos antes de Cristo dar início à sua própria 

missão. Chamaram-no Batista pela importância que, em seu ministério, 

emprestou ao batismo. E também o precursor porque pregou antes de Cristo, 

anunciando-o. 

Segundo os evangelhos, João alertava o povo para aproximação da 

vinda do Messias e insistia na pregação de arrependimento para essa vinda. 

Praticava o ritual de purificação que era o batismo por imersão nas águas, 

significando mudança interior de vida. Sua missão termina com o 

encarceramento na fortaleza de Maquerunte, onde foi degolado por ordem de 

Herodes Antipas, a pedido de sua enteada Salomé. Sua figura está ligada ao 

sacramento do batismo. Dos três santos festejados no mês de junho pela igreja 

Romana, João teve o poder de dar ao mês seu nome e qualificar de “juninas”, 

as festas realizadas no decorrer dos seus trinta dias. 

 

SÃO PEDRO – 29 de Junho.  

Quem foi esse homem?  

Pedro nasceu na Galiléia, onde exerceu o ofício de pescador em 

sociedade com seu irmão André. Sempre em evidência nos evangelhos, Pedro, 
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um dos doze apóstolos de Cristo, também é conhecido por Simão, Simão 

Pedro e Simão Barjona, filho de João ou Jonas. 

Sabe-se que foi casado porque viveu com a sogra em Cafarnaum. Jesus, certa 

vez, viu as margens do lago Genesaré àquele rude pescador queimado do sol, 

de mãos calejadas e grosseiras, e lhe disse: – “Segue-me e farei de ti um 

pescador de homens.” Apesar da negação de Jesus, Pedro deixou um grande 

legado ao Cristianismo. De acordo com a narrativa evangélica, era espontâneo, 

leal e generoso, de iniciativas ardentes e raciocínio rápido, ao mesmo tempo 

em que era precipitado e um tanto medroso. Pedro reconheceu a Divindade de 

Jesus, junto aos apóstolos, mas, depois O negou três vezes. 

É incontestável sua liderança no início da vida cristã. Tanto é assim que 

é mencionado 23 vezes no evangelho de Marcos, 24 no de Mateus, que o 

exalta mais do que qualquer outro, 27 no de Lucas; e 39 no de João. No Novo 

Testamento é citado 182 vezes. 

Quando chefe da comunidade cristã em Jerusalém, após a morte de 

Cristo, Pedro foi preso algumas vezes. Em 67 d.C, o apóstolo Pedro foi 

arrastado ao tribunal militar, ouviram a enumeração de seus crimes e foi 

condenado. Pedro foi arrastado, e sua cruz à frente, para um lugar no alto de 

uma colina em Roma, e de acordo com a tradição Católica, foi onde está a 

Basílica de São Pedro no Vaticano, ali pregado na cruz. Persiste a tradição de 

que foi crucificado, o seu pedido, de cabeça para baixo, sob a alegação de que 

era indigno de morrer como Cristo morreu. 

Fonte: Luís Carlos Fonseca – Temas Bíblicos 

 

 

 

 

 

 

 

http://temasbblicos.blogspot.com/2011/06/os-santos-do-mes-de-junho-antonio-joao.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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Amazônia – PATRIMÔNIO DO POVO BRASILEIRO 

 

 

Um paraíso verde, permeado pela abundância de rios caudalosos, que 

esconde riquezas ainda desconhecidas dos estudiosos. Suas florestas com 

árvores gigantescas localizadas em áreas ainda não exploradas pelo homem 

espicaçam a curiosidade estimulando a imaginação das mentes mais férteis 

originando as populares crendices.   

Exploradores estrangeiros disfarçados de turistas e ambientalistas levam para 

os seus países, frutos, sementes, vegetais, insetos, animais, pássaros, répteis 

e diversidades biológicas, onde princípios medicamentosos e essências para 

cosméticos dão origem a novos remédios, produtos de beleza e de aplicação 

diversas. (No futuro água será causa de guerras 

 http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/no-futuro-agua-sera-causa-de-guerras/) 

 

A marcha para o oeste 

Orlando Villas Boas e os irmãos Leonardo e Cláudio encetaram uma marcha 

para o oeste do Brasil desbravando durante quatro anos mais de 1.000 

quilômetros de rios e florestas. A aventura teve início em Aragarças, margens 

do rio Araguaia, em janeiro de 1946.  Parti rumo ao desconhecido, o temido 

oeste do território brasileiro, porta de entrada para o inferno verde – Amazônia. 

Os irmãos aventureiros foram os primeiros a atravessar as serras do Roncador 

e Cachimbo, descobrindo o rio Xingu onde mantiveram contato com povos 

indígenas.  Não foi fácil a conquista dessa terra desbravada com a cara e a 

coragem. Com apenas facões e enxadas, os heróicos exploradores abriram 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/amazonia-patrimonio-do-povo-brasileiro/
http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/no-futuro-agua-sera-causa-de-guerras/
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pistas de pouso para os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), que levavam 

mantimentos e comunicações para aquela região isolada do resto do mundo. 

Orlando, Leonardo e Cláudio marcaram as suas passagens no rio Xingu, Rio 

das Mortes e demais rios amazônicos. Em seis de outubro de 1946 fizeram os 

primeiros contatos pacíficos com os temidos indígenas calapalos. 

A tomada de conhecimento e posse da conquista do inferno verde pelo povo 

brasileiro, que se acostumara a viver, curtir o conforto, beleza e vida fútil do 

litoral, desconhecendo toda imensidão e riquezas escondidas no interior deste 

gigantesco país, foi um presente que somente os verdadeiros e despojados 

heróis podem oferecer sem nada exigir para si em troca.  

(Ameaça à Amazônia – Perigo que alguns insistem em não ver 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/ameaca-a-amazonia-perigo-que-alguns-

insistem-em-nao-ver/) 

  

Origem do nome do rio Amazonas 

Em 1541, o espanhol Francisco de Orellana navegando pelos rios a leste dos 

Andes com a missão de avaliar a dimensão das terras pertencentes a coroa 

espanhola, foi surpreendido por rios e mais rios que aumentavam a distância 

entre as suas margens, densas florestas e grande diversidade de animais. 

Durante a navegação pelos rios amazônicos, Francisco Orellana e a sua 

tripulação são atacados por silvícolas que disparam flechas envenenadas. O 

navegante e seus homens conseguem se livrar do ataque indígena. Entretanto, 

impressionado com a aparência dos nativos, que julga serem mulheres, por 

analogia com a mitologia grega – as mulheres guerreiras, amazonas – batiza o 

imenso rio com o nome Rio das Amazonas.  

  

 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/ameaca-a-amazonia-perigo-que-alguns-insistem-em-nao-ver/
http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/ameaca-a-amazonia-perigo-que-alguns-insistem-em-nao-ver/
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A maioria da população brasileira e das demais partes do mundo tem a idéia 

errônea de que a internacionalização da Amazônia é para conservá-la como 

patrimônio da humanidade. É um engano pensar que os países mais 

poderosos estejam preocupados com o futuro bem-estar do ser humano. Por 

trás desse falso interesse humanitário que pretende impedir a destruição da 

Amazônia por meio da desapropriação dos países que a têm, existe uma 

cobiça irrefreável de passar por cima dessas soberanias e explorar desde a 

biodiversidade florestal, os recursos hídricos, os minerais preciosos e 

principalmente os estratégicos que jazem no solo e subsolo da região.               

                                                                          

(Heranças Malditas http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/herancas-

malditas/) 

  

Países ricos querem o domínio do bioma amazônico 

Esmagadora maioria dos países, mais de 80% da humanidade, é indiferente à 

existência da Amazônia e não se manifesta em relação a sua conservação. A 

pressão contra o Brasil, no que se refere às áreas florestadas amazônicas, é 

exercida por países reconhecidos como colonizadores, ricos, em estado de 

reconhecida decadência, que esgotaram as suas riquezas, destruíram as suas 

florestas, poluíram o mundo, com tendências hegemônicas. 

 

  

A Amazônia é uma extensa planície localizada entre a curvatura formada pelas 

terras baixas da Cordilheira dos Andes a oeste, o Planalto das Guianas ao 

norte e ao sul o Planalto Brasileiro. Corresponde a 42% do território brasileiro 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/herancas-malditas/
http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/herancas-malditas/
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com rica hidrografia e vasta floresta pluvial equatorial que se estende por 3,7 

milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia brasileira com 4.871.487 Km² 

compreende toda a Região Norte, englobando os Estados do Amazonas, Pará, 

Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Abrange também o oeste do Estado do 

Maranhão, o Estado do Tocantins e norte do Estado do Mato Grosso. 

O bioma amazônico, sistema constituído do solo, relevo, clima, fauna, floresta e 

outros componentes, há séculos visto com cobiça por países economicamente 

ricos, poderosos e desenvolvidos, que no passado destruíram suas coberturas 

florestais e hoje a pretexto de preservar as áreas florestais brasileiras exercem 

fortes pressões para a internacionalização da Amazônia. 

Devido à inacessibilidade e à precariedade da preservação da saúde resultante 

ao alto índice de insalubridade, a exploração econômica da Região Amazônica 

representa um desafio a ser enfrentado. 

  

Os motivos para a internacionalização 

Os Estados Unidos da América do Norte (EUA) e Inglaterra, França e Holanda 

(Países Baixos) estão na vanguarda da cobiça da Região Amazônica.  

  

 

  

  

MAIOR RESERVA DE NIÓBIO DO PLANETA – MORRO DOS SEIS LAGOS 

(São Gabriel da Cachoeira na Cabeça do cachorro, norte da Amazônia)  
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Não existe intenção alguma de preservação do patrimônio florestal tropical para 

a humanidade. (Amazônia em perigo 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/amazonia-em-perigo/) 

Com o assustador crescimento da população mundial – atualmente 6,5 bilhões 

e em 2050 poderão ser nove bilhões –, superpovoamento em determinados 

países com cidades abarrotas de gente, desaparecimento de diversos países 

que serão engolidos pelo aumento do nível dos mares e oceanos, países 

constantemente assolados por abalos sísmicos e tsunamis, diminuição da água 

potável do planeta, esgotamento de recursos minerais e biodiversidade, e, por 

outro lado, a existência de gigantescos vazios territoriais desprezados na 

Amazônia brasileira é um irrecusável convite para que países hegemônicos 

empreguem ardilosas estratégias para ocupação desse abandonado bem 

territorial que os brasileiros estão menosprezando. E, para piorar a situação, 

devido à incompetência dos últimos governantes brasileiros estão obtendo 

resultados. (Perderemos o norte de Roraima e do Amazonas até a Cabeça 

do cachorro? http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/perderemos-o-

norte-de-roraima-e-do-amazonas-ate-a-cabeca-do-cachorro/) 

  

A verdade que o povo precisa saber 

A opinião de inocentes brasileiros, favoráveis à entrega da Região Amazônica 

para garantia da preservação do bioma para países que tenham mais 

capacidade, retrata a profunda ignorância reinante no seio do povo. Esses 

países reconhecidamente escravagistas, arrogantes, solapadores das riquezas 

de nações ansiosas por desenvolvimento, enrustidos inimigos do Brasil, uma 

vez detendo o direito internacional de posse da Amazônia brasileira, rapidinho 

a devastarão para a extração de minerais preciosos, energéticos, estratégicos 

e demais riquezas, com fúria maior do que a dos maus brasileiros. (Nióbio – 

Riqueza desprezada pelo Brasil 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/niobio-riqueza-desprezada-pelo-brasil/) 

A intenção dos países hegemônicos é impedir o desenvolvimento, difundir a 

noção de incapacidade e instauração de pleno domínio das regiões mais ricas 

dos estados nacionais que querem evoluir para o estágio de nações 

desenvolvidas. O tipo de política intervencionista aplicada por meio de 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/amazonia-em-perigo/
http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/niobio-riqueza-desprezada-pelo-brasil/
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organizações não-governamentais (ONGs), nacionais e estrangeiras, a ação de 

organizações religiosas comprometidas com os seus propósitos, aproveitando 

a ignorância do povo e de autoridades, seviciando os corruptos e 

colaboracionistas, é presenciada atualmente na questão da retirada da 

população não-indígena da RIRSS – Reserva Indígena Raposa/Serra do Sol. A 

esse tipo de guerra, identificada como assimétrica ou irregular classificada 

como de 4ª Geração, está sendo contraposta um tipo novo de resistência que 

poderia muito bem ser denominada de “Defesa de 4ª Geração” – tem-se 

mostrado eficaz e já apresenta vitórias. (190 milhões de brasileiros poderão 

ser despejados do Brasil 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/190-milhoes-de-brasileiros-

poderao-ser-despejados-do-brasi/)  

  

Autor: 

Edvaldo Tavares – Médico, Diretor Executivo do Sistema Raiz da Vida 

www.raizdavida.com.br. Projeto Rondon I (1969) – acadêmico de medicina em 

Iauaretê/AM (Cabeça do cachorro). Projeto Rondon II (1970) – acadêmico de 

medicina em Parintins/AM. Projeto Rondon III (1971) – Chefe de Equipe em 

Dourados/MS. Foi membro da equipe precursora da instalação do Campus 

Avançado da UEG (Universidade do Estado da Guanabara em 1970) em 

Parintins/AM. Foi 1º Ten e Cap Médico do glorioso Exército Brasileiro na 

Colônia Militar do Oiapoque, Clevelândia do Norte/AP e Maj Médico Diretor do 

Hospital de Guarnição de Tabatinga, Tabatinga/AM. 

 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/amazonia-patrimonio-do-povo-brasileiro/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/amazonia-patrimonio-do-povo-brasileiro/
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Dia dos Namorados 

 

O importante da data é comemorar com muito romantismo 

 

O dia dos namorados é uma data especial. 

Seu surgimento foi em homenagem aos deuses Juno e Lupercus, conhecidos 

como os protetores dos casais. No dia 15 de fevereiro, faziam uma festa a 

estes, agradecendo a fertilidade da terra, os rapazes colocavam nomes de 

moças em papeizinhos para serem sorteados. O papel retirado seria o nome de 

sua esposa. 

Como muitos casais apaixonados eram impedidos por suas famílias de 

casarem-se, um padre de nome Valentino passou a realizar matrimônios às 

escondidas, quando os casais fugiam, para que não ficassem sem receber as 

bênçãos de Deus. 

Com isso, o dia 14 de fevereiro passou a ser considerado o dia de São Valentin 

(Valentine’s Day), em homenagem ao padre, sendo comemorado nos Estados 

Unidos e na Europa como o dia dos namorados. 

A divulgação da data no Brasil foi feita pelo empresário João Dória, que havia 

chegado do exterior. Representantes do comércio acharam uma ótima ideia 

para aquecer as vendas e escolheram o dia 12 de junho para ser o dia dos 

namorados em nosso país. A data foi escolhida às vésperas do dia de santo 

Antônio, o santo casamenteiro. 

As pessoas apaixonadas costumam presentear seus namorados ou cônjuges, 

a fim de mostrar todo o amor que sentem. 
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Nessa data, os casais saem para trocar presentes e comemorar, com um jantar 

romântico, a paixão que sentem um pelo outro, a afetividade e o amor, como 

forma de agradecer o companheirismo e a dedicação entre ambos. 

Mas existem várias formas de comemorar o dia dos namorados. Mandar flores, 

cestas de café da manhã, uma cesta de happy hour para degustarem juntos, 

mensagens por telefone, serenatas, fazer uma pequena viagem, passar um dia 

em uma casa de relaxamento (SPA), dentre outras. 

O importante é usar a criatividade e o romantismo! 

 

http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-dos-namorados.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-dos-namorados.htm
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Aconteceu 

CEI Santo Dias 

Festa Aniversariante 
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Atividades 
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UBS São Rafael - Dentista 
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Lembrancinha Dia das Mães 
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CAPS AD Liberdade de Escolha 

 

 Nos dias 22, 23 e 24/04/2013 ocorreram as III Olimpíadas do CAPS 

Álcool e Drogas de São Mateus. O evento deste ano assim como aconteceu na 

edição passada contou com a presença de outros serviços de saúde mental da 

região de são Mateus e regiões próximas. 

 O evento deste ano contou com várias modalidades de gincanas e 

atividades recreativas como: dominó, dama, tênis de mesa, pintura em tela, 

corrida do ovo arremesso ao cesto, pião, cabo de guerra, corrida do saco, 
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pebolim e dança da cadeira. E este ano tivemos um atrativo especial, pois 

recebemos durante o evento a visita do Prefeito da Cidade Fernando Haddad, 

do  Secretario municipal de saúde José de Filippi Júnior, dos vereadores Paulo 

Fiorillo e Juliana Cardoso e do Deputado Estadual José Zico Prado.  

 Essa visita abrilhantou ainda mais esse evento tão importante para o 

resgate da cidadania e reinserção social dos pacientes da Saúde mental em 

nossa região, lembrando ainda que estamos as vésperas da comemoração do 

dia da luta antimanicomial que é celebrado em 18 de maio. E para fechar o 

evento com chave de ouro ainda tivemos uma o acompanhamento do SPTV 

Cidade que fez a cobertura do evento que foi ao ar no SPTV 1ª edição do dia 

24/04/2013. 

 A III Olimpíada do CAPS serviu ainda como previa para um evento maior 

que são as olimpíadas estaduais de Saúde Mental que neste ano ocorrerá no 

dia 24/05 na Cidade de Pirassununga no interior do Estado. E, com certeza 

com o apoio de nossos parceiros estaremos lá!!! 

CEI Jardim São Francisco 

Parceria UBS Jardim São Francisco - Campanha da Vacina contra Gripe as 

crianças até 02 anos, peso e medição de todas as crianças, somente com 

autorizações dos pais, a CEI Jardim São Francisco vai além da sua missão do 

cuidar e educar e está sempre pensando no bem estar das nossas crianças 

mantém uma função social com os seus atendidos. 
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Dia das mães foi uma tarde especial para homenagear as mamães tivemos 

gincanas no parque, cantinho da beleza, oficinas as mães dos bebes assistiram 

um vídeo com as atividades da rotina dos seus filhos foi uma tarde muito 

agradável onde mãe e filho puderam estar juntos fazendo algum tipo de 

atividade preparado com muito carinho pelas professoras. 
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11/05 – Funcionárias da CEI Jardim São Francisco participaram do Evento 

SUPER MÃE do clube Manchester fazendo pinturas facial em crianças e 

adultos que  aproveitaram para homenagear as mamães. 
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ILPI 

28/05 – Baile Cigano 
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Nesse mês também fizemos um vídeo em comemoração ao Dia do Trabalho 

(01/05) e fomos ao passeio do SESC Itaquera para Terceira Idade no dia 

29/05/2013. 
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CCA Carlos Marighela 

08/05 – Parceria com a UBS Jardim São Francisco – Palestra sobre Saúde da 

Mulher 
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11/05 – Comemoração Dia das Mães  

 

 

Nesse dia tivemos: 

- Peça teatral com adolescentes da tarde – “Filho usuário de drogas”  

- Peça teatral com adolescentes da manha – “Gravidez na Adolescência”  

- Coral crianças da tarde – “Aos Olhos do Pai – Aline Barros” 

- Coral crianças da manha – “Minha mãe – Balão Mágico” 

- Coreografia “Brincar de Índio (Xuxa) e Vem Brincar (Palavra Cantada)” 

montada pelos adolescentes: Kanisha, Kathlyn, Samantha, Rayra e Davi 

- Dança Halem Shake e Street Dance 

- Dança Beyonce 

- Coral com os adolescentes – “Amor de Mãe – Mc Pikeno e Mc Menor” 
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10/05 – Dia da Cozinheira – Turma das crianças da Orientadora Adriana 

realizou uma homenagem as meninas da cozinha 
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23/05 – Formação para funcionários com CCA Carlos Marighela, CCA Padre 

Moreira, CCA Jardim das Rosas, CCA Construindo um Sonho e CJ São 

Francisco – Palestra da Professora Elci sobre Inclusão e Palestra ECA com 

Danielle (Gerente MSE/MA Espaço Juventude e Cidadania) 
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29/05 – Visita ao CCA Construindo um Sonho – Agradecemos a recepção da 

Gerente Rosangela, Assistente Técnico Rafael, orientadores e atendidos. 
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31/05 – Integração com o CCA Construindo um Sonho – Realizamos 

campeonatos de futebol, queima, vôlei e brincadeiras. 
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SASF 

Na primeira semana do mês foram oferecidas reuniões socioeducativas 

especiais para as famílias acompanhadas pelo serviço em comemoração ao 

Dia Das Mães.  
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No dia 21/05 ás 14:00 horas no CEU São Rafael aconteceu  uma Palestra 

sobre Reciclagem que foi ministrado pela a Equipe do IT + (Instituto Terra Meio 

Ambiente e Inclusão Social), teremos apresentações de Maculele e apresentação 

musical das crianças e adolescentes do Reciclasom.  
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Durante o mês de Maio iniciaram novas oficinas para as famílias acompanhadas do 

serviço e para a comunidade local em parceria com IT + (Instituto Terra Meio 

Ambiente e Inclusão Social).  

 Oficinas de Recriarte  

 Oficinas de Capoeira 

 Oficinas de Reciclasom 

 

CCA Construindo um Sonho 

Atividade em sala 
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Brincadeiras Externas 
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Oficina de Dança 
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Refeitório 
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Brincadeiras sala 
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Integração CCA Carlos Marighela 
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CCA Padre Moreira 

Aniversariantes do mês 
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Oficina de Dança 

 

Atividade 
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Reflexão 

Carta aos Apaixonados 
Marcel de Alcântara 

 

 
 

Quando dois corações pulsam no mesmo ritmo, 

todo o Universo a sua volta harmoniza-se. 

Quando duas almas se encontram e se reconhecem, 

o tempo é mera ilusão e todo o sofrimento, 

pequeno espinho do caminho... 

As alegrias simples, transbordam do cálice do amor 

e os pequenos gestos de carinho, 

movimentam turbilhões de sentimentos elevados, 

que alcançam as esferas sublimes emocionando até aos anjos. 

Esse encontro pode durar um segundo, 

um mês ou mil anos, mas será eterno o seu encanto. 

E o bem que faz aos dois, multiplica-se para milhões, 

pois que funde-se ao amor Divino, objetivo dos objetivos. 

Esse encontro pode se dar por um olhar, por carta, telefone, pessoalmente e até 

telepaticamente... 

O que importa, é que as ações, pensamentos e palavras, ficarão eternizadas ecoando 

pelo cosmos, como ondas de rádio a viajar pelo espaço infinito, semeando vida e amor. 

 

http://www.mensagenscomamor.com/mensagem_de_amor.htm 

 

http://www.mensagenscomamor.com/mensagem_de_amor.htm

