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MATÉRIA 

Carnaval 

Confira notas da apuração do desfile do Grupo Especial de São Paulo 

14 escolas passaram pelo Anhembi na sexta-feira (8) e no sábado (9).  

Cinco jurados avaliam quesitos. Maior e menor notas serão descartadas. 

A escola Mocidade Alegre é a campeã do carnaval de São Paulo em 2013. 

Unidos da Vila Maria e Mancha Verde caíram (Veja todas as notas abaixo). Já 

a Águia de Ouro só não ganhou porque foi punida. 

 

 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/confira-notas-da-apuracao-
do-desfile-do-grupo-especial-de-sao-paulo.html 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/mocidade-alegre-e-bicampea-do-carnaval-2013-em-sao-paulo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/mancha-verde-e-vila-maria-sao-rebaixadas-no-carnaval-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/tem-gostinho-de-primeiro-lugar-diz-presidente-da-aguia-de-ouro.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/confira-notas-da-apuracao-do-desfile-do-grupo-especial-de-sao-paulo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/confira-notas-da-apuracao-do-desfile-do-grupo-especial-de-sao-paulo.html
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Pérola Negra e Leandro de Itaquera sobem para o Grupo Especial 

Pérola foi campeã do Grupo de Acesso nesta terça-feira (12).  

Escola de Itaquera também conquistou vaga na elite em SP.  

 

 

As escolas de samba Pérola Negra e Leandro de Itaquera conquistaram na 

noite desta terça-feira (12), em apuração no Sambódromo do Anhembi, as 

duas primeiras posições no Grupo de Acesso e irão desfilar no Grupo Especial 

do carnaval de São Paulo em 2014. A Pérola terminou com 269,6 pontos, 

contra 269,2 pontos da Leandro. 

O presidente da Pérola Negra, Edilson Casal, atribuiu o campeonato à 

comunidade da Vila Madalena e ao carnavalesco André Machado. Em 2012, a 

escola foi rebaixada do  Grupo Especial. Ele não considerou injusto o 

rebaixamento após uma apuração tumultuada. 

“Não me sinto injustiçado. Me sinto realizado por fazer um trabalho e voltar 

para o Grupo Especial. Eu tinha que mostrar na pista e nós mostramos”, disse 

Casal. O presidente lembrou que foi decisivo consertar os erros de harmonia e 

evolução que sempre prejudicaram a agremiação. “Subimos com garra na 

avenida, fazendo um carnaval de [grupo] especial no acesso”. 

http://g1.globo.com/topico/perola-negra/
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Pérola Negra vence Grupo de Acesso e irá 

desfilar no Especial (Foto: Bruno Azevedo/G1) 
Chorando, seu Leandro, presidente da escola de Itaquera, comemorou a vaga. 

"É uma felicidade muito grande. Ganhamos por causa do trabalho e da garra 

de voltar ao Grupo Especial. No ano da Copa, a Leandro de Itaquera, que 

representa o maior bairro do Brasil, tinha que estar no Especial", afirmou. As 

duas escolas se apresentam nesta sexta-feira (15) no desfile das campeãs. 

Confusão com notas 

Durante a apuração, o jurado Carlos César, que avaliava o quesito alegoria, 

não atribuiu nota à escola Camisa Verde e Branco. A apuração chegou a ser 

interrompida por cerca de dez minutos após o protesto de integrantes da 

agremiação. A mesa apuradora, então, leu o regulamento, que prevê que seja 

dada à escola a maior nota atribuída naquele quesito no lugar da nota não 

recebida. Com isso, a Camisa Verde em Branco levou um 10 no lugar da nota 

faltante. 

O problema se repetiu no quesito samba-enredo. A Pérola Negra ficou sem 

uma nota atribuída pelo jurado João Luís. Com isso, também foi atribuída a 

nota 10. 

Enredos 

No desfile deste ano da Pérola Negra, a agremiação que venceu o Acesso 

retratou a peça “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna. Segundo o 

carnavalesco André Machado, levar a história para a avenida era um velho 

sonho. “Estava engavetado havia oito anos. Então apresentei para a Pérola 

Negra neste ano e toparam, pois é fácil, barato e oportuno”, disse. 
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A Leandro de Itaquera, que ficou na 2º colocação, perdeu o compositor Ronald 

Elias Balvetti, o Xixa, que morreu horas antes do desfile. A agremiação foi 

buscar nas suas origens a inspiração para seu enredo, "O leão guerreiro 

mostra sua força! É a garra e a bravura do negro, no quilombo Leandro de 

Itaquera". A escola homenageou o negro e toda a sua herança cultural no país. 

“A escola foi fundada por negros, então queremos preservar a tradição do 

carnaval com esse tema. A palavra-chave é resistência negra, desde a 

escravidão até hoje”, disse o carnavalesco Rodrigo Cadete. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/perola-negra-e-leandro-de-

itaquera-sobem-para-o-grupo-especial.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/perola-negra-e-leandro-de-itaquera-sobem-para-o-grupo-especial.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/carnaval/2013/noticia/2013/02/perola-negra-e-leandro-de-itaquera-sobem-para-o-grupo-especial.html
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Após invasão da polícia, reintegração de posse é 

suspensa no Pinheirinho II 

 
Brasil - Brasil de Fato - [José Francisco Neto e Michelle Amaral] Haddad 

decidiu intervir e irá se reunir com o presidente do TJ, Ivan Sartori. As 700 

famílias sem-teto continuam no terreno aguardando a decisão da Justiça. 

A reintegração de posse na ocupação Pinheirinho II, no Jardim Iguatemi, zona 

leste de São Paulo, foi suspensa. Após os tiros de balas de borracha 

disparados pela Tropa de Choque da Polícia Militar e as bombas de efeito 

moral lançadas contra os sem-teto, o prefeito Fernando Haddad (PT) decidiu 

intervir e irá se reunir, às 16h30 desta terça-feira (26), com o presidente do 

Tribunal de Justiça (TJ), Ivan Sartori. 

A prefeitura informou ainda que vai publicar um decreto nos próximos dias 

declarando a área como de utilidade pública. As 700 famílias continuam no 

terreno aguardando a decisão da Justiça. 

Moradores e membros da prefeitura vão se reunir no Fórum de Itaquera (SP), 

também na tarde desta terça-feira, para discutir o problema. Segundo o 

advogado que acompanha as famílias sem-teto, Hamilton Clemente Alves, será 

solicitada ainda uma audiência pública com Haddad. 

"Nossa expectativa é que essa suspensão não seja provisória. Que seja uma 

suspensão para que o governo negocie com o proprietário para manter as 

famílias morando", disse. 

Apesar do pedido de um prazo para a reintegração de posse feito pela 

administração municipal, o juiz da 4ª Vara Cível do Fórum de Itaquera decidiu 

manter a liminar que determinava o despejo. O secretário de Habitação, José 

http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos.html?id=36952:ap%C3%B3s-invas%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia,-reintegra%C3%A7%C3%A3o-de-posse-%C3%A9-suspensa-no-pinheirinho-ii
http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos.html?id=36952:ap%C3%B3s-invas%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia,-reintegra%C3%A7%C3%A3o-de-posse-%C3%A9-suspensa-no-pinheirinho-ii
http://www.brasildefato.com.br/
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Floriano, havia solicitado 120 dias de prazo antes da reintegração para 

cadastrar as famílias nos programas habitacionais. 

Em nota, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) disse que se não 

houver uma solução nas próximas horas, o movimento organizará mobilizações 

direcionadas à Prefeitura de São Paulo e ao Governo Estadual. 

 

Invasão 

Desde as 6 horas da manhã, os sem-teto realizaram manifestações pacíficas 

nas entradas da ocupação. Por volta das 9h40, a Tropa de Choque recebeu 

ordem para invadir o terreno. 

De acordo com Jean Carlos da Silva, coordenador do Pinheirinho II, a PM 

agrediu os sem-teto sem que estes reagissem. "Houve abuso de autoridade por 

parte da polícia, muitas pessoas se machucaram sem reagir e a situação 

complicou", relata. 

Jean afirma que os sem-teto estavam se manifestando, mas tinham a 

orientação de cooperar com a reintegração de posse, contudo a ordem do 

comando da Tropa de Choque foi para que os policiais entrassem no terreno 

de "qualquer jeito". Segundo ele, crianças e mulheres grávidas também foram 

agredidas pela PM. "Chutaram mulheres grávidas, chutaram idosos", conta. 

No terreno de 130 mil metros quadrados, ocupado desde maio de 2012, foram 

construídas cerca de 800 casas de alvenaria pelos sem-teto. 

 

http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos/36952-

ap%C3%B3s-invas%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia%2c-reintegra%C3%A7%C3%A3o-

de-posse-%C3%A9-suspensa-no-pinheirinho-ii.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos/36952-ap%C3%B3s-invas%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia%2c-reintegra%C3%A7%C3%A3o-de-posse-%C3%A9-suspensa-no-pinheirinho-ii.html
http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos/36952-ap%C3%B3s-invas%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia%2c-reintegra%C3%A7%C3%A3o-de-posse-%C3%A9-suspensa-no-pinheirinho-ii.html
http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos/36952-ap%C3%B3s-invas%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia%2c-reintegra%C3%A7%C3%A3o-de-posse-%C3%A9-suspensa-no-pinheirinho-ii.html
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Enchente Vila Madalena, em SP 

Há 30 anos na Rua Harmonia, Almir Novaes teve seu bar invadido pela água. 

Enxurrada arrastou carro por cerca de 400 metros pelas ruas do bairro. 

 

 

Nem a comporta instalada na frente do bar conseguiu impedir que a enxurrada invadisse o 

bar de Almir Rodrigues de Novaes, há 30 anos no local (Foto: Marcelo Mora/G1) 

Tromba d’água, cabeça d’água, enchente e enxurrada foram algumas das 

expressões utilizadas para definir o grande volume de água que desceu as 

ladeiras da Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo, em direção ao 

começou da Rua Harmonia, quase esquina com a Rua Luís Murat, na tarde 

desta quinta-feira (14). Toda a água da forte chuva que atingiu a região 

convergiu para um pequeno córrego que passa pelo local. 

 

A força da água foi tão intensa que arrastou carros que estavam estacionados 

nas vias nos locais mais altos por até 400 metros. E invadiu estabelecimentos 

comerciais, causando grande destruição e prejuízos. Nem as comportas 

http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/sao-paulo.html
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instaladas na frente de alguns destes estabelecimentos suportaram o grande 

volume de água. 

 “Nunca vi uma enchente como essa em 30 anos que estou aqui”, contou Almir 

Rodrigues Novaes, de 60 anos e proprietário de um bar e uma marcenaria no 

local - ambos com comportas na entrada. Mesmo assim, a água subiu tanto e 

tão rapidamente, que nada pode ser feito. 

“A água começou a passar por cima da comporta e a encher o salão do bar. 

Subi no freezer, mas este tombou e eu tive que ficar pendurado no teto”, 

relatou, exibindo um buraco no teto, que serve de acesso a uma espécie de 

sótão para armazenar produtos que são vendidos na loja. “Tive muito medo de 

morrer”, completou. 

 
Almir mostra onde teve de se pendurar para não 

ser arrastado (Foto: Marcelo Mora/G1) 

O comerciante acompanhou de perto o drama de muitos motoristas que 

tiveram seus carros arrastados pela enxurrada. “Nunca vi coisa igual. Eram 

muitos carros sendo arrastados”, disse. 

O coordenador de produção Leonardo Vieira, de 29 anos, sofreu um grande 

prejuízo com a tromba d'água. Ele disse que estacionou o KA prata dele na 

esquina da Rua Medeiros de Albuquerque com a Rua Aspicuelta, por volta das 

13h30. “Trabalho aqui perto e sei que aqui costumar encher. Por isso, já 

estacionei lá em cima. Saí por volta das 18h e corri para onde havia 

estacionado o carro, imaginando que pudesse me livrar do congestionamento, 

que ainda não era tão intenso. Quando cheguei lá, não encontrei o carro”, 

relatou. 
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No mesmo instante, veio a dúvida: “Não sabia se tinham roubado o carro ou se 

a enxurrada tinha arrastado ele. Comecei a procurar pelas ruas e o encontrei 

aqui embaixo”, disse, indicando o local a cerca de 400 metros de onde o havia 

estacionado. O veículo só não foi mais longe porque barras de ferro instaladas 

ao lado da calçada o escoraram. “O carro tem seguro. Pelo menos, não estava 

dentro”, disse, tentando se consolar. 

Quem assistiu à água invadindo a rua e os estabelecimentos não vai esquecer 

tão cedo da cena. “Foi assustador. Sabe quando falam em tromba d’água em 

cachoeira? Que a água vem e arrasta tudo, leva tudo?. Foi a mesma coisa. Em 

segundos, invadiu tudo. Foi impressionante”, ilustrou o cozinheiro Marcelo 

Shiraishi, de 29 anos e que trabalha em um restaurante próximo ao local. 

 

 
KA prata foi arrastado por cerca de 400 metros: 'Não sabia se tinha sido roubado 

ou levado pela enxurrada', disse Leonardo Vieira (Foto: Marcelo Mora/G1) 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/02/nunca-vi-enchente-como-essa-diz-

comerciante-da-vila-madalena-em-sp.html 

 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/02/nunca-vi-enchente-como-essa-diz-comerciante-da-vila-madalena-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/02/nunca-vi-enchente-como-essa-diz-comerciante-da-vila-madalena-em-sp.html
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08 de Março - Dia Internacional da Mulher 

 
Toda mulher deve ser tratada com respeito.  

Todos sabem que o preconceito é um marco presente na vida da 

humanidade e a mulher não ficou de fora, em razão dele sofreu grandes 

perdas. 

Ao longo da história, as mulheres estiveram sempre subjugadas às 

vontades dos homens, a trabalhar como serviçais, sem receber nada pelo seu 

trabalho ou então ganhavam um salário injusto, que não dava para sustentar 

sua família. 

Em razão desses e tantos outros modos de discriminação, as mulheres 

se uniram para buscar maior respeito aos seus direitos, ao seu trabalho e à sua 

vida. 

A discriminação era tão grande e séria que chegou ao ponto de 

operárias de uma fábrica têxtil serem queimadas vivas, presas à fábrica em 

que trabalhavam (em Nova Iorque) após uma manifestação onde reivindicavam 

melhores condições de trabalho, diminuição da carga horária de 16 para 10 

horas diárias, salários iguais aos dos homens – que chegavam a ganhar três 

vezes mais no exercício da mesma função. 

Porém, em 8 de março de 1910, aconteceu na Dinamarca uma 

conferência internacional feminina, onde assuntos de interesse das mulheres 

foram discutidos, além de decidirem que a data seria uma homenagem àquelas 

mortas carbonizadas. 

No governo do presidente Getúlio Vargas as coisas no Brasil tomaram 

outro rumo. Com a reforma da constituição, acontecida em 1932, as mulheres 

brasileiras ganharam os mesmos direitos trabalhistas que os homens, 

conquistaram o direito ao voto e a cargos políticos do executivo e do legislativo. 



 

13 

 

 

Ainda em nosso país, há poucos anos, foi aprovada a Lei Maria da 

Penha, como resultado da grande luta pelos direitos da mulher, garantindo 

bons tratos dentro de casa, para que não sejam mais espancadas por seus 

companheiros ou que sirvam como escravas sexuais deles. 

Mas a mulher não desiste de lutar pelo seu crescimento, o dia 8 de 

março não é apenas marcado como uma data comemorativa, mas um dia para 

se firmarem discussões que visem à diminuição do preconceito, onde são 

discutidos assuntos que tratam da importância do papel da mulher diante da 

sociedade, trazendo sua importância para uma vida mais justa em todo o 

mundo. 

 

Por Jussara de Barros 

Graduada em Pedagogia 

 

 

http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-da-mulher.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-da-mulher.htm
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Campanha da fraternidade 2013 

 

 

Tema: "Fraternidade e Juventude"  

Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)  

 

Quaresma: 

A quaresma é o caminho que nos leva ao encontro do Crucifica¬do-

ressuscitado. Caminho, que se dá num processo existencial, mudança de vida, 

transformação da pessoa que recebeu a graça de ser discípulo-missionário. A 

oração, o jejum e a esmola indicam o processo de abertura necessária para 

sermos tocados pela grandeza da vida nova que nasce da cruz e da 

ressurreição.  

 

Apresentação da CF: 

A CNBB nos apresenta a Campanha da Fraternidade como itinerário de 

conversão pessoal, comunitário e social; E ao repropor Juventude como tema 
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da Campanha da Fraternidade, nesse tempo de mudança de época, deseja 

refletir, rezar com os jovens, re-apresentando-lhes o Evangelho como sentido 

de vida e missão.  

 

Propostas da CF 2013: 

1. A Campanha da Fraternidade de 2013, que retoma o tema Juventude, 

se propõe olhar a realidade dos jovens, acolhendo-os com a riqueza de 

suas diversidades, propostas e potencialidades; entendê-los e auxiliá-los 

neste contexto de profundo impacto cultural e de relações midiáticas; 

fazer-se solidária em seus sofrimentos e angústias, especialmente junto 

aos que mais sofrem com os desafios desta mudança de época e com a 

exclusão social; reavivar-lhes o potencial de participação e 

transformação. 

2. Esta Campanha deseja, no contexto do Ano da Fé, mobilizar a Igreja e, 

o quanto possível, os segmentos da sociedade, a fim de se 

solidarizarem com estes jovens, favorecer-lhes espaços, projetos e 

políticas públicas que possam auxiliá-los a organizarem a própria vida a 

partir de escolhas fundamentais e de uma construção sólida do projeto 

pessoal, a se compreenderem como força de transformação para os 

novos tempos, a desenvolverem seu potencial comunicativo pelas redes 

sociais em vista da ética e do bem de todos, a assumirem seu papel 

específico na comunidade eclesial e no exercício do protagonismo que 

deles se espera, nas comunidades e na luta por uma sociedade que 

proporcione vida a todos. 

3. Evangelizar, hoje, é uma via de mão dupla. Saem de cena os “públicos” 

ou “destinatários” da evangelização para dar lugar aos “interlocutores”. 

Os interlocutores da evangelização são pessoas que, numa relação 

dialogal, se enriquecem pela troca de experiências. Portanto, “escutando 

e compreendendo os gritos e clamores dos jovens, a Igreja é chamada 

não somente a evangelizar, mas também a ser evangelizada na 

atualidade”. Torna-se imprescindível, cada vez mais, caminhar com os 

jovens e refazer com eles a experiência de Jesus. Na prática, isso 

significa que “nas atividades pastorais com a juventude, faz-se 
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necessário oferecer canais de participação e envolvimento nas decisões, 

que possibilitem uma experiência autêntica de corresponsabilidade, de 

diálogo, de escuta e o envolvimento no processo de renovação contínua 

da Igreja. Trata-se de valorizar a participação dos jovens nos conselhos, 

reuniões de grupo, assembleias, equipes, processo de avaliação e 

planejamento”. 

4. Para atingir tal intuito, são estes os objetivos da Campanha da 

Fraternidade de 2013. 

 

Objetivo geral: 

Acolher os jovens no contexto de mudança de época, propiciando caminhos 

para seu protagonismo no seguimento de Jesus Cristo, na vivência eclesial e 

na construção de uma sociedade fraterna fundamentada na cultura da vida, da 

justiça e da paz. 

 

Objetivos específicos:  

1. Propiciar aos jovens um encontro pessoal com Jesus Cristo a fim de 

contribuir para sua vocação de discípulo missionário e para a elaboração de 

seu projeto pessoal de vida; 

2. Possibilitar aos jovens uma participação ativa na comunidade eclesial, que 

lhes seja apoio e sustento em sua caminhada , para que eles possam contribuir 

com seus dons e talentos; 

3. Sensibilizar os jovens para serem agentes transformadores da sociedade, 

protagonistas da civilização do amor e do bem comum. 

 

O Cartaz da CF 2013 

A Igreja, ao iniciar esta caminhada quaresmal, tem os olhos fitos na cruz, 

donde emana a comunicação do amor de Deus por nós, na entrega de Jesus 

Cristo, para que Nele tenhamos a Vida (cf Jo 10,10).  

A Igreja com esta Campanha, cujo tema é “Fraternidade e Juventude”, 

chama atenção para os desafios dos jovens na edificação do projeto de Deus, 

dentro do contexto de mudança de época (instabilidade dos critérios de 

compreensão e dos valores). 
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A jovem, de braços abertos em forma de cruz, representa os que são 

transformados pela jovialidade comunicada pela ressurreição de Jesus, a Boa 

Nova por excelência, que nos fortalece. É com este vigor que a jovem 

responde ao chamado de Deus, repetindo as palavras do profeta Isaias: “Eis-

me aqui, envia-me!” (Is 6,8).  

 

 

http://www.cf2013.org.br/home.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cf2013.org.br/home.html
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Jornada Mundial da Juventude 

 
 

Bandeira oficial do evento frente à Catedral de Aachen, Alemanha. 

 

A Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II em 

1985, e consiste numa reunião de milhões de pessoas católicas, sobretudo 

jovens. O evento é celebrado a cada dois ou três anos, numa cidade escolhida 

para celebrar a grande jornada em que participam pessoas do mundo inteiro. 

Nos anos intermédios, as Jornadas são vividas localmente, no Domingo de 

Ramos, pelas dioceses ao redor do mundo. Para cada Jornada, o Papa sugere 

um tema. 

Durante as JMJ, acontecem eventos como catequeses, adorações, 

missas, momentos de oração, palestras, partilhas e shows. Tudo isso em 

diversas línguas. Em sua última edição, em Madrid em 2011, reuniu cerca de 

três milhões de jovens. Apesar de ser proposta pela Igreja Católica, é um 

convite a todos os jovens do mundo. Para João Paulo II, "…a esperança de um 

mundo melhor está numa juventude sadia, com valores, responsável e, acima 

de tudo, voltada para Deus e para o próximo." 

 

Jornadas Mundiais da Juventude 

 1986 - Roma, Itália 

 1987 - Buenos Aires, Argentina 

 1989 - Santiago de Compostela, Espanha 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Aachen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_Paulo_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
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 1991 - Częstochowa, Polônia 

 1993 - Denver, Estados Unidos 

 1995 - Manila, Filipinas 

 1997 - Paris, França 

 2000 - Roma, Itália 

 2002 - Toronto, Canadá 

 2005 - Colónia, Alemanha 

 2008 - Sydney, Austrália 

 2011 - Madrid, Espanha 

 2013 - Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

http://www.rio2013.com/pt// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denver
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_Mundial_da_Juventude_de_2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.rio2013.com/pt/
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Aconteceu 

CEI Santo Dias 

Festa Páscoa e Aniversariantes do mês 
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CCA Carlos Marighela 

08/02 - Festa Aniversariantes de Janeiro e Fevereiro e Baile de Carnaval 
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Aula de Capoeira 
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15/03 – Passeio Sesc Itaquera 
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22/03 – Via Sacra da Pastoral do Menor 

 

 



 

35 

 

 

 

22/03 – Apresentação de Dança - CEU São Rafael – Chá da Tarde 

Comemoração Dia da Mulher 
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28/03 – Festa Aniversariantes e Comemoração Páscoa 
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SASF 

Aconteceu em Janeiro - Aconteceu a Acolhida dos Alunos que realizaram as 

inscrições nas Oficinas de Cabeleireiro, Culinária e Informática.  

 

 

Aconteceu em Fevereiro - Oficinas Relâmpagos de Ovos de Páscoa para 

ensinar as famílias acompanhadas do serviço e a comunidade local a 

confeccionar chocolates para a geração de renda.   
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Aconteceu em Março - Na semana do dia 08/03 aconteceu “Dia da Beleza em 

Comemoração ao Dia Internacional da Mulher”, oferecemos as famílias 

atendidas e a comunidade local, limpeza de pele, esmaltação e maquiagem.  
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No dia 15/03 Houve um Show de Prêmios no período da tarde. E no período da 

manhã Bazar para a Comunidade Local.  
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No dia 22/03 Aconteceu um Chá da Tarde para as famílias atendidas e 

comunidade local um evento no Céu São Rafael que foi ministrado pela 

Palestrante Viviane do Movimento Olga Benário e para encerramento uma 

apresentação dos adolescentes do CCA Carlos Marighela. O SASF agradece 

aos funcionários do CCA e os adolescentes pela parceria no evento. 
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O tema das Reuniões Socioeducativas deste mês foi Sobre: “Saúde da 

Mulher”, contamos com a Equipe de Enfermagem das UBS para a realização 

destas reuniões.  

 UBS Rio Claro 

 UBS São Francisco 

 UBS Jd. Colorado 

 UBS Pq. São Rafael   
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ILPI 

Nosso carnaval foi celebrado no dia 11 de fevereiro, com direito a eleição de 

miss ILPI São Mateus primeiro e segundo lugar. Festa contou com a 

participação do NCI Iguatemi e NCI Rio Claro, que nos ajudou a animar e 

alegrar a festa! 
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 CCA Jardim das Rosas 

Formação de funcionários da Rede Vila Formosa – CRAS / SAS Aricanduva  

Fechamento dia 22/02 com os CCA´s da região - CCA SANTA MARINA- CCA 

JARDIM DAS ROSAS- CCA SÃO JOÃO BATISTA – CCA AMAS E CCA 

AMAMI. 

 Proposta do Encontro: Multiplicação da Oficina “A Linguagem com os 04 

elementos” 

Com a participação de todos os funcionários dos CCA’S da região Vila 

Formosa e a Técnica Supervisora do CRAS SAS Aricanduva Ana Maria 

Castilho Dias. 
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Casa da Mulher – Cidinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saída do ônibus para a passeata do 8 de  Março           Muita chuva e animação no 8 de  Março  

 

 

 

 

 

 

 

 Palestra com  a Defensora Pública Thaís Helena                                        Drª  Thaís Helena 

 

 

 

 

 

 

 

    

Chá com as mulheres Bolivianas                                                           Março mês Lilás 
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Programação para Abril 

SASF  

26/04 - Acontecerá a MINI JORNADA do SASF, que irá acontecer no CEU São 

Rafael das 09:00 as 15:00 horas com serviços diversos para a Comunidade 

Local. O Objetivo do evento é oferecer serviço de orientação de saúde, 

documentação, atividades lúdicas para crianças e palestras.  
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Reflexão 

A Vida e a Viagem de Trem 

 

 

A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e 

desembarques, alguns acidentes, agradáveis surpresas em muitos embarques 

e grandes tristezas em alguns desembarques. 

Quando nascemos entramos nesse magnífico trem e nos deparamos com 

algumas pessoas que, julgamos, estarão sempre nessa viagem conosco: 

nossos pais. 

Infelizmente isso não é verdade, em alguma estação eles descerão e nos 

deixarão órfãos do seu carinho, amizade e companhia insubstituíveis. Isso 

porém não impedirá que, durante o percurso, pessoas que se tornarão muito 

especiais para nós, embarquem. Chegam então nossos irmãos, amigos, filhos 

e amores inesquecíveis! 

Muitas pessoas embarcarão nesse trem apenas a passeio, outras encontrarão 

no seu trajeto somente tristezas e ainda outras circularão por ele prontos a 

ajudar quem precise. 

Vários dos viajantes quando desembarcam deixam saudades eternas, outros 

tantos, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. 
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Curioso é constatar que alguns passageiros que se tornam tão caros para nós, 

acomodam-se em vagões diferentes dos nossos, portanto somos obrigados a 

fazer esse trajeto separados deles, o que não nos impede, é claro, de ir ao seu 

encontro. No entanto, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois 

já haverá alguém ocupando aquele assento. 

Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, 

despedidas, porém, jamais, retornos. Façamos essa viagem então, da melhor 

maneira possível, tentando nos relacionar bem com os outros passageiros, 

procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que 

em algum momento eles poderão fraquejar e precisaremos entender, porque 

provavelmente também fraquejaremos e com certeza haverá alguém que nos 

acudirá com seu carinho e sua atenção. 

O grande mistério afinal é que nunca saberemos em qual parada desceremos, 

muito menos nossos companheiros de viagem, nem mesmo aquele que está 

sentado ao nosso lado. 

 Eu fico pensando se quando descer desse trem sentirei saudades... Acredito 

que sim, me separar de muitas amizades que fiz será no mínimo doloroso, 

deixar meus filhos continuarem a viagem sozinhos será muito triste com 

certeza; mas me agarro na esperança que em algum momento estarei na 

estação principal e com grande emoção os verei chegar.  

Estarão provavelmente com uma bagagem que não possuíam quando 

embarcaram e o que me deixará mais feliz será ter a certeza que de alguma 

forma eu fui uma grande colaboradora para que ela tenha crescido e se 

tornado valiosa. 

Amigos, façamos com que a nossa estada nesse trem seja tranqüila, que tenha 

valido à pena e que quando chegar a hora de desembarcarmos o nosso lugar 

vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem a 

viagem. 

 

 

http://www.mensagensvirtuais.xpg.com.br/Reflexao/O-trem-da-vida  

http://www.mensagensvirtuais.xpg.com.br/Reflexao/O-trem-da-vida

