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Matéria
A ORIGEM DA SEMANA SANTA
A Semana Santa é a ocasião em que é celebrada a paixão de Cristo,
sua morte e ressurreição.
Jesus Cristo não aceitava o tipo de vida que seu povo levava, o governo
cobrando altos impostos, riquezas extremas para uns e miséria para outros.
Ao chegar a Jerusalém, foi aclamado pela população como sendo o
Messias, o Rei, mas os romanos não acreditavam que ele era filho de Deus,
duvidavam dos seus sábios ensinamentos, de sua missão para salvar a
humanidade, então passaram a persegui-lo.
Jesus tinha conhecimento de tudo que iria passar, da peregrinação que
o levaria à morte. Convidou, então, doze homens a quem chamou de
discípulos, para levar seus ensinamentos às pessoas.
Porém, Judas Escariotes, um desses apóstolos, também duvidou que
Ele fosse um enviado de Deus, entregando-lhe para os romanos, que o
capturaram.
Em seguida, fizeram Jesus passar pela via sacra, amarrado à sua cruz,
carregando-a por um longo trecho, sendo torturado, levando chibatadas dos
soldados, sendo caçoado covardemente até sofrer a crucificação e a morte.
Em 325 d.C., o Concílio de Niceia, presidido pelo Imperador Constantino
e organizado pelo Papa Silvestre I, publicou e consolidou a doutrina da Igreja
Católica, como a escolha dos livros sagrados e as datas religiosas. Ficou
decidido também que a Semana Santa seria comemorada por uma semana (do
domingo de ramos ao domingo de Páscoa). Há relatos de festas em
homenagem aos últimos dias de Cristo, pouco tempo depois de sua morte.
Porém comemoravam dois dias apenas (sábado de aleluia e domingo da
ressurreição). Nesse Concílio também foi adotado o Catolicismo como religião
oficial do Império Romano.
Cada dia da comemoração faz referência a um acontecimento: o
domingo de ramos refere-se à entrada do Rei, o Messias, na cidade de
Jerusalém, para comemorar a páscoa judaica. Na segunda-feira seguinte foi o
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dia em que Maria ungiu Cristo; na terça-feira foi o dia em que a figueira foi
amaldiçoada; a quarta-feira é conhecida como o dia das trevas; a quinta-feira
foi a última ceia com seus apóstolos, mais conhecida como Sêder de Pessach.
A sexta-feira foi o dia do seu sofrimento, sua crucificação. Sábado é conhecido
como o dia da oração e do jejum, onde os cristãos choram pela morte de
Jesus. E, finalmente, o domingo de páscoa, o dia em que ressuscitou e encheu
a humanidade de esperança de vida eterna.

Por Jussara de Barros
Graduada em Pedagogia
Equipe Brasil Escola

http://www.brasilescola.com/historia/origem-da-semana-santa.htm
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19 de abril: Dia do Índio

Índio da aldeia Maracanã

Prepare a tinta e os cocares. Em 2014, pela 69ª vez, comemora-se no
Brasil o Dia do Índio. A data, celebrada todo 19 de abril, foi criada em 2 de
junho de 1943 e festejada oficialmente pela primeira vez no ano seguinte. A
homenagem – instituída pelo então presidente da República, Getúlio Vargas,
por meio do Decreto-Lei número 5.540 – baseou-se no Primeiro Congresso
Indigenista Interamericano, reunido no México, em 1940, e está registrada no
Diário Oficial da União da época.
Os mais de 25 mil dias que se passaram desde a criação do dia
dedicado aos povos indígenas representam apenas uma restrita parcela da rica
história que os primeiros habitantes do território brasileiro têm para contar.
Estudiosos afirmam que, quando os europeus chegaram ao Brasil, os índios já
habitavam a América do Sul há mais de 10 mil anos.
De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) de 2010, no entanto, os atuais integrantes da população
indígena estão longe de viver apenas nas ocas e tribos isoladas como
antigamente. Dados mostram que, hoje, em 80,5% dos municípios brasileiros
existe pelo menos um indígena.
A rica cultura e a aproximação cada vez maior com esses povos faz com
que os hábitos indígenas estejam presentes em vários setores do dia-a-dia
brasileiro. Afinal, quem é o curumin (menino na linguagem indígena) ou a
cunhatã (menina) que não toma banho todos os dias? Esse hábito de higiene
foi herdado, justamente, dos homenageados desta sexta-feira.
http://www.amambainoticias.com.br/educacao-e-cultura/19-de-abril-dia-do-indio
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A Tabela Econômica da Copa do Mundo de 2014
Este é um artigo relacionando o futebol e a economia mundial. Neste
artigo, resultado de amplas reflexões socioeconômicas acerca da enorme
desigualdade ainda vigente em nosso país, optamos por uma abordagem
bastante didática, a fim de que possa ser objeto de discussão e reflexão para
encontrar respostas para as questões de desigualdade no mundo, e,
sobretudo, no Brasil.
A última Copa do Mundo foi na África do Sul, que recentemente perdeu
o seu maior herói nacional, Nelson Mandela (1918-2013), aos 95 anos de
idade. O que podemos aprender com um dos maiores líderes políticos da
história da humanidade? Nelson Mandela já dizia: "Educação é a arma mais
poderosa que podemos usar para mudar o mundo”.
Hoje, apresentamos a Tabela Econômica da Copa do Mundo 2014. Após
a definição dos oito grupos da Copa no Brasil, podemos analisar os principais
indicadores de 32 países, de cinco continentes, além dos principais jogos dos
48 da primeira fase nas cinco regiões do país.
Tabela Econômica da Copa do Mundo de 2014
País

PIB

Ranking

IDH

Ranking

(US$
tri)
Grupo A
Brasil
Croácia
México
Camarões
Grupo B
Espanha
Holanda
Chile
Austrália
Grupo C
Colômbia
Grécia
Costa
Marfim
Japão
Grupo D
Uruguai
Costa Rica

População Ranking

Índice
de

(milhões
de hab.)

Gini

Ranking

2,395
0,062
1,150
0,042

6
25
12
31

0,730
0,805
0,775
0,495

24
17
20
30

201,0
4,4
116,1
20,5

2
29
6
20

51,9
33,8
47,2
38,9

30
8
25
18

1,536
0,983
0,248
1,507

9
13
21
10

0,885
0,921
0,819
0,938

10
3
14
1

47,2
18,1
17,4
23,4

13
21
22
18

34,7
30,9
51,2
30,5

11
4
29
3

0,328
0,303
do 0,032

17
19
30

0,719 26
0,860 13
0,432 32

47,6
11,4
20,6

14
24
19

55,9
34,3
41,5

31
10
21

5,855

2

0,912 6

126,4

5

37,6

15

0,049
0,045

27
28

0,792 18
0,773 21

3,4
4,8

32
30

45,3
50,7

24
28
6

Inglaterra
Itália
Grupo E
Suíça
Equador
França
Honduras

2,945
2,245

4
7

0,875 12
0,881 11

62,8
61,0

10
11

34,0
36,0

9
13

0,512
0,062
2,808
0,030

15
26
5
32

0,913
0,724
0,893
0,632

5
25
9
28

7,7
14,9
63,5
7,9

28
23
9
22

33,7
49,3
32,7
57,0

7
27
6
32

16
29

0,811 16
0,735 23

41,1
3,7

15
31

44,5
36,2

23
14

14
20

0,742 22
0,471 31

75,6
166,6

8
3

38,3
48,8

16
26

3
23
24
1

0,920
0,816
0,558
0,937

4
15
29
2

82,0
10,7
25,5
315,8

7
25
11
1

28,3
38,5
42,8
40,8

2
17
22
20

18
22
8
11

0,897
0,713
0,788
0,909

8
27
19
7

10,8
36,5
142,7
48,6

26
16
4
12

28,0
35,3
40,1
31,3

1
12
19
5

Grupo F
Argentina
0,435
Bósnia
e 0,036
Herzegovina
Irã
0,548
Nigéria
0,294
Grupo G
Alemanha
3,628
Portugal
0,212
Gana
0,083
EUA
15,065
Grupo H
Bélgica
0,316
Argélia
0,217
Rússia
2,118
Coreia do Sul
1,163

Fontes: FIFA, FMI, Banco Mundial e PNUD.
Começamos pelo PIB. O que é PIB? De acordo com o Prof. Paulo Sandroni, da
Fundação Getulio Vargas (FGV), no famoso Dicionário de economia do
século XXI, entende-se o Produto Interno Bruto (PIB) como sendo “o valor
agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território
econômico de um país”.
O PIB é usado para avaliar o comportamento de uma economia durante
o determinado período de tempo (por exemplo, trimestral ou anual). O PIB é
usado também para verificar o perfil das atividades econômicas de uma
economia, como as atividades primárias, secundárias e terciárias. O PIB inclui
os produtos exportados, portanto quanto maior a exportação, maior
possibilidade de crescimento econômico. O PIB agropecuário, o PIB industrial e
o PIB de serviços são medidas de riqueza material de uma determinada
economia. O PIB é o principal indicador macroeconômico de um país, mas ele
não mede a qualidade de vida da população do país.
Os Estados Unidos da América (EUA) são o país mais rico da Copa, e
por coincidência o mais rico do planeta, com o PIB de US$ 15,065 trilhões. Em
Recife, os EUA irão disputar, na primeira fase, o quinto jogo do Grupo G com a
Alemanha (terceira mais rica da Copa e quarta da economia mundial), com o
PIB de US$ 3,628 trilhões. Será o jogo mais rico da primeira fase da Copa,
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envolvendo um desafio do técnico alemão Jürgen Klinsman dos EUA, que
pretende vencer a tricampeã Alemanha, dirigida atualmente pelo alemão
Joachim Löw, que, em entrevista recente declarou: “O Brasil é o favorito para a
Copa do Mundo”.
O Brasil, em termos de PIB, é a sexta maior economia da Copa do
Mundo. O País apresenta ainda uma enorme desigualdade, com a coexistência
de flagrantes contrastes entre áreas de imensa riqueza e outras de extrema
pobreza. Com isso, o Brasil ocupa a sétima colocação no ranking da economia
mundial. Em Porto Alegre, onde ocorrerá o segundo jogo do Grupo E, estarão
frente a frente o país mais pobre da Copa, Honduras (PIB de US$ 30 bilhões),
contra a França (PIB de US$ 2,808 trilhões), a quinta maior economia da Copa.
Mas o PIB, como já afirmamos, não mensura a qualidade de vida da
população.
Então, utilizamos o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O que é
IDH? É um índice mundial que o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) utiliza para avaliar o nível de desenvolvimento
humano da população de um país. O IDH varia de 0 (zero) a 1 (um), quanto
mais próximo de 1, melhor o grau de desenvolvimento humano. O IDH foi
baseado em três variáveis: i) vida longa e saudável (mensurado pela
esperança de vida ao nascer); ii) acesso ao conhecimento (mensurado pela
média de anos de estudo e pela expectativa de anos de estudo); e iii) um
padrão de vida decente (medido pela Renda Nacional Bruta per capita).
A Austrália é o país que tem o melhor IDH da Copa 2014, com 0,938.
Em Cuiabá, a Austrália na primeira fase irá disputar o segundo jogo do Grupo B
com o Chile, o melhor IDH da América do Sul, com 0,819. O Brasil encontra-se
na 24ª posição no ranking da Copa do Mundo, com IDH de 0,730, sendo
considerado um país de elevado desenvolvimento humano.
Em Recife, um jogo muito interessante será entre a Costa do Marfim e o
Japão pelo Grupo C. O país africano tem o pior IDH da Copa, com 0,397,
enquanto o país asiático tem o sexto melhor IDH, com 0,912.
Destacamos que 17 países da Copa estão no seleto grupo dos países
de desenvolvimento humano muito elevado. Enquanto isso, 10 países da Copa
pertencem ao grupo dos países de desenvolvimento humano elevado. Dois
países fazem parte do grupo dos países de desenvolvimento humano médio. E
três países estão inseridos no grupo dos países de desenvolvimento humano
baixo.
O Brasil é o segundo país mais populoso da Copa, com 201 milhões de
habitantes, atrás apenas dos EUA, o mais populoso da Copa, com 315,8
milhões de habitantes. Em Fortaleza, o Brasil na primeira fase irá disputar o
terceiro jogo do Grupo A com o México, que tem uma população de 116,1
milhões de habitantes, sendo o segundo país mais populoso da América
Latina.
Em Natal, ocorrerá um dos jogos mais aguardados da primeira fase da
Copa pelo Grupo D, envolvendo duas seleções campeãs do mundo: a Itália,
tetracampeã do mundo e décimo país mais populoso da Copa, e o Uruguai,
bicampeão do mundo e país menos populoso da Copa. O Grupo D é
considerado o “grupo da morte”, pois é integrado por outra seleção campeã
mundial, a Inglaterra, o 11º país mais populoso da Copa.
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Outro índice muito importante para nós cientistas sociais é o Índice de
Gini. O que é Índice de Gini? Foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini
(1884-1965), como um instrumento para medir o grau de concentração de
renda em determinado país. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos
mais pobres e dos mais ricos. Numericamente varia de 0 (zero) a 1 (um),
embora algumas instituições, como o PNUD e o Banco Mundial o apresentem
com variação de 0 (zero) a 100 (cem). O valor zero representa a situação de
igualdade perfeita, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem)
significa desigualdade perfeita, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na
prática, costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos do
país.
O país que tem a segunda pior desigualdade de renda da Copa é a
Colômbia, com Índice de Gini de 55,9. Em Belo Horizonte, a Colômbia jogará o
seu primeiro jogo do Grupo C contra a Grécia, que tem o Índice de Gini de
34,3. Vale ressaltar, a título de curiosidade, que foi na Grécia antiga que o
filósofo Aristóteles cunhou o termo economia (oikonomía, em grego), que
significa óikos, casa + nómos, lei.
Outro jogo bastante interessante será disputado no Grupo H entre a
Bélgica e a Rússia e a Coreia do Sul na cidade do Rio de Janeiro. A Rússia
tem 40,1 de Índice de Gini, enquanto a Bélgica tem 28,0, a menor desigualdade
da Copa.
Em Salvador, por sua vez, o primeiro jogo do Grupo B será uma
reedição da final da Copa da África do Sul em 2010, entre a Espanha e a
Holanda. A Espanha, atual campeã do mundo, tem Índice de Gini de 34,7,
enquanto a vice-campeã tem Coeficiente de Gini de 30,9.
Além de ser o terceiro país mais desigual da Copa, o Brasil ficou,
recentemente, em 55º lugar em leitura, 58° lugar em matemática e 59º lugar em
ciência no ranking de 65 países do PISA (Programa Internacional de Avaliação
de Alunos). Em Brasília, no terceiro jogo do Grupo A, o Brasil enfrentará um
país africano que também apresenta sérios problemas na educação, a
República dos Camarões.
Com abertura em São Paulo, no dia 12 de junho, com o jogo entre Brasil
e Croácia, e encerramento no dia 13 de julho, no Rio de Janeiro, em pleno
Maracanã, a Copa do Mundo atrairá seguramente as atenções de milhões e
milhões de pessoas de todas as partes do planeta.
Além de ter algumas de suas principais capitais mostradas em todo o
mundo, o Brasil terá oportunidade de conquistar, através de sua seleção, o
inédito título de hexacampeão mundial. O País, que conquistou a estabilidade
econômica com o Plano Real no mesmo ano em que conquistou o
tetracampeonato mundial nos EUA, ainda está longe de alcançar a estabilidade
social. Esperamos que a Copa do Mundo contribua, de alguma forma, para a
redução das desigualdades sociais e regionais no Brasil, o que passa
necessariamente, segundo o economista emérito do Brasil, Celso Furtado
(1920-2004), pelo acesso à educação de qualidade.

(Fonte Portal CaféBrasil)
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08/04 - DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER

Dia Mundial de Combate ao Câncer
Câncer, ou neoplasia, é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de
células anormais, seja por mutação genética ou por ação de hormônios e enzimas.

Câncer, ou neoplasia, é uma doença
caracterizada pelo crescimento descontrolado de
células anormais, seja por mutação genética ou por
ação de hormônios e enzimas. Existem mais de cem variedades de câncer,
entre os malignos e os benignos. A diferença principal entre os dois tipos é que
o primeiro pode dar origem à metástase, que compromete outros órgãos.
A maior causa de morte entre os homens é o câncer de próstata,
glândula responsável pela produção do líquido seminal. É mais comum entre
indivíduos com mais de 50 anos; sua prevenção se dá com a ida freqüente ao
urologista.
O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres,
devido à sua alta incidência e também em razão de seus efeitos psicológicos.
Quando diagnosticado tardiamente, é necessária a mastectomia (retirada da
mama), o que acaba afetando a sexualidade e a imagem pessoal. O câncer de
mama é mais comum após os 35 anos. Porém, toda mulher deve se prevenir
fazendo o auto-exame das mamas. Ainda assim, o câncer ginecológico é o
maior causador de morte entre as mulheres, as quais devem se prevenir por
meio da colposcopia.
No Brasil, o órgão mais respeitado no combate ao câncer é o Instituto
Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), fundado no dia 4 de maio de 1968,
pelo professor e doutor João Sampaio Góes Jr. Seus objetivos principais são:
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama e de colo do
útero. Desde a sua fundação, o IBCC já atendeu a mais de três milhões de
mulheres, a maioria de forma gratuita. Na luta pela prevenção do câncer, o
IBCC trouxe, em 1971, o primeiro mamógrafo para o Brasil e desenvolveu uma
infra-estrutura médico-hospitalar que lhe permite assistir um número cada vez
maior de mulheres. Atualmente, o IBCC expandiu a sua área de atuação para a
prevenção e o tratamento de outros tipos de câncer.
O IBCC iniciou no Brasil a famosa campanha O Câncer de Mama no
Alvo da Moda. O comprometimento de personalidades do meio artístico,
empresas de mídia, publicitários e especialistas está fazendo a população nela
se engajar e se informar a respeito da doença, fato que contribui para a queda
do número de óbitos.

http://www.paulinas.org.br/diafeliz/?system=datacomemorativa&id=86
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Dia Mundial da Saúde 2014: Pequenas picadas,
grandes ameaças

Todo 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e este ano o
tema central são as doenças transmitidas por vetores. Estas doenças são
transmitidas aos humanos por organismos que transportam vírus, parasitos e
bactérias. Na Região das Américas, as doenças transmitidas por vetores de
maior importância epidemiológica são a malária, dengue, doença de Chagas,
leishmaniases, filariases linfáticas, esquistossomose e tracoma.
As doenças de transmissão vetorial são responsáveis por uma alta carga
de morbilidade e mortalidade especialmente nos países mais pobres, causando
ausência escolar, aumento da pobreza, diminuição na produtividade econômica
e sistemas de saúde sobrecarregados com procedimentos de alto custo.
Como forma de se prevenir, é importante levar em consideração
algumas medidas de proteção como: uso de roupas que protejam pernas e
braços contra a picada de insetos, instalação de telas em portas e janelas das
residências, cobrir os recipientes onde é armazenada a água e não deixar água
parada ou acumular lixo.
A sede da Organização Pan-Americana da Saúde organizará no dia 4 de
abril às 12:00 (horário de Brasília) uma teleconferência sobre doenças de
transmissão vetorial nas Américas e contará com apresentações sobre Malária,
Oncocercose, Dengue, Chikungunya, Febre do Oeste do Nilo e Doença de
Chagas .
No dia 11 de abril, a Organização Pan-Americana da Saúde /
Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil em parceria com a
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e a Secretaria
Estadual de Saúde do Acre celebrará o Dia Mundial da Saúde na cidade de Rio
11

Branco, capital do estado do Acre. Durante o ato serão realizadas palestras
sobre malária, dengue e filariose com o objetivo de conscientizar a população
sobre a importância da prevenção e proteção contra os vetores que transmitem
estas doenças.

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=4611:
dia-mundial-saude-2014-pequenas-picadas-grandesameacas&catid=1272:noticiasdtent&Itemid=816
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ORIGEM DA PÁSCOA
A origem da celebração da Páscoa está na história
judaica relatada na Bíblia, no livro chamado “Êxodo”
Êxodo significa saída, e é exatamente a saída dos
judeus do Egito que esse livro relata.
Quando Ramsés II, rei do Egito subiu ao trono,
apavorou-se com o crescimento do povo de Israel,
achando que esse crescimento colocava em risco o
seu poder. Essa preocupação deu início a uma
série de ordens e obras levaram os judeus a um
período de grande sofrimento.
Conta a Bíblia que Deus, vendo o que se passava com seu povo, escolheu
Moisés para tirá-los dessa situação, dando a ele os poderes necessários para o
cumprimento da missão. Na semana em que o povo de Israel iniciou sua
jornada para sair do Egito, Deus ordenou que comessem só pão sem fermento
e no último dia, quando finalmente estariam fora do Egito seria comemorada a
primeira Páscoa, sendo esse procedimento celebrado de geração em geração.
Essa celebração recebeu o nome de Pessach, que em hebraico significa
passagem, nesse caso da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa.
Jesus Cristo deu novo significado à Páscoa. Ele trouxe a “boa nova”,
esperança de uma vida melhor, trouxe a receita para que o povo se libertasse
dos sofrimentos e das maldades praticadas naquela época.
A morte de Jesus Cristo representa o fim dos tormentos. A sua ressurreição
simboliza o início de uma vida nova, iluminada e regrada pelos preceitos de
Deus.
O domingo de Páscoa marca a passagem da morte para a vida, das trevas
para a luz.
Páscoa representa uma oportunidade de fazermos uma retrospectiva em
nossas vidas, e estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos melhores,
de sairmos do “Egito”.

(Colaboração Marlene Mello CDCM Kopcak)
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Nascido em 12 de novembro de 1746 em Minas Gerais e falecido aos 45
anos em 21 de abril de 1792 por seus ideais notáveis, sendo este, o Mártir
representante da Inconfidência Mineira, patrono cívico do Brasil, patrono
também das Polícias Militares dos Estados e herói nacional
Joaquim José da Silva Xavier acumulou diversas funções, sendo elas:
dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou
no Brasil colonial (1530-1815), mais especificamente nas capitanias de Minas
Gerais e Rio de Janeiro.
Tiradentes deu início ao movimento em prol da independência da
província de Vila Rica em Minas Gerais. Sua motivação estava relacionada ao
período que residiu no Rio de Janeiro e idealizou projetos, como a canalização
dos rios Andaraí e Maracanã para a melhoria do abastecimento de água da
cidade, contudo, seu proposta foi negada.
O movimento ganhou reforço ideológico com a “independência das
colônias estadunidenses”, com o apoio de Cláudio Manuel da Costa, antigo
secretário de governo,Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor da comarca,
e Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador.
Além das influências externas, fatores mundiais e religiosos também
contribuíram para a articulação da conspiração na Capitania de Minas Gerais.
Com a constante queda na receita institucional, devido ao declínio da atividade
da cana de açúcar, a reforma econômica a metrópole portuguesa de D.João
V instituiu medidas que garantissem o Quinto, imposto que obrigava os
residentes
daquela
Capitania
a
pagarem,
semestralmente,
cem arrobas de prata, destinadas à Real Fazenda. A partir da nomeação
de Luís da Cunha Meneses como governador da província, em 1783, ocorreu a
marginalização de parte da elite local em detrimento de seu grupo de amigos.
O sentimento de revolta atingiu o máximo com a decretação da derrama, uma
medida administrativa que permitia a cobrança forçada de impostos , mesmo
que preciso fosse prender o cobrado, a ser executada pelo novo governador da
Capitania, Luís Antônio Furtado de Mendonça, 6.º Visconde de Barbacena
(futuro Conde de Barbacena), o que afetou especialmente as elites mineiras.
Isso se fez necessário para se saldar a dívida mineira acumulada, desde 1762,
do quinto, que à altura somava 768 arrobas de ouro em impostos atrasados.
O movimento se iniciaria na “Noite da Insurreição”: onde os líderes da
"confidência" sairiam às ruas de Vila Maria dando vivas à República, com o que
ganhariam a imediata adesão da população. Porém, antes que a conspiração
se transformasse em revolução, em 15 de março de 1789 foi delatada aos
portugueses por Joaquim Silvério dos Reis, coronel, Basílio de Brito Malheiro
do Lago, tenente-coronel, e Inácio Correia de Pamplona, luso-açoriano, em
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troca do perdão de suas dívidas com a Real Fazenda. Anos depois, por ordem
do novo oficial de milícia Ernesto Gonçalves, planejou o assassinato
de Joaquim Silvério dos Reis.
Em 14 de março, o Visconde de Barbacena já havia suspendido
a derrama o que de esvaziara por completo o movimento. Ao tomar
conhecimento da conspiração, Barbacena enviou Silvério dos Reis ao Rio para
apresentar-se ao vice-rei, que imediatamente (em 7 de maio) abriu uma
investigação (devassa). Avisado, o alferes Tiradentes, que estava em viagem
licenciada ao Rio de Janeiro escondeu-se na casa de um amigo, mas foi
descoberto ao tentar fazer contato com Silvério dos Reis e foi preso em 10 de
maio. Dez dias depois o Visconde de Barbacena iniciava as prisões dos
inconfidentes em Minas.
Dentre os inconfidentes, destacaram-se os padres Carlos Correia de
Toledo e Melo, José da Silva e Oliveira Rolim e Manuel Rodrigues da Costa, o
tenente-coronelFrancisco
de
Paula
Freire
de
Andrade, comandante dos Dragões, os coronéis Domingos de Abreu
Vieira e Joaquim Silvério dos Reis (um dos delatores do movimento), os
poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás
Antônio Gonzaga, ex-ouvidor.
Os principais planos dos inconfidentes eram: estabelecer um governo
republicano independente de Portugal, criar indústrias no país que surgiria,
uma universidade em Vila Rica e fazer de São João del-Rei a capital. Seu
primeiro presidente seria, durante três anos, Tomás António Gonzaga, após o
qual haveria eleições. Nessa república não haveria exército – em vez disso,
toda a população deveria usar armas, e formar uma milícia quando necessária.
Neste periodo os inconfidentes visavam a autonomia somente da província das
Minas Gerais.
Negando a princípio sua participação, Tiradentes foi o único que
posteriormente, assumiu toda a responsabilidade pela "inconfidência",
inocentando seus companheiros. Presos, todos os inconfidentes aguardaram
durante três anos pela finalização do processo. Alguns foram condenados à
morte e outros ao degredo; algumas horas depois, por carta de clemência
de D. Maria I, todas as sentenças foram alteradas para degredo, à exceção
apenas para Tiradentes, que continuou condenado à pena capital, porém não
por morte cruel como previam as Ordenações do Reino: Tiradentes foi
enforcado.
E assim, numa manhã de sábado, 21 de abril de 1792, Tiradentes
percorreu em procissão as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, no
trajeto entre a cadeia pública e onde fora armado o patíbulo. O governo geral
tratou de transformar aquela numa demonstração de força da coroa
portuguesa, fazendo verdadeira encenação. A leitura da sentença estendeu-se
por dezoito horas, após a qual houve discursos de aclamação à rainha, e o
cortejo munido de verdadeira fanfarra e composta por toda a tropa local. Todo
esse espetáculo acabou por despertar a ira da população que presenciou o
evento, quando a intenção era, ao contrário, intimidar a população para que
não houvesse novas revoltas.
Executado e esquartejado, com seu sangue se lavrou a certidão de que
estava cumprida a sentença, tendo sido declarados infames a sua memória e
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os seus descendentes. Sua cabeça foi erguida em um poste em Vila Rica,
tendo sido rapidamente cooptada e nunca mais localizada; os demais restos
mortais foram distribuídos ao longo do Caminho Novo: Santana de Cebolas
(atual
Inconfidência,
distrito
de Paraíba
do
Sul), Varginha
do
Lourenço, Barbacena e Queluz (antiga Carijós, atual Conselheiro Lafaiete),
lugares onde fizera seus discursos revolucionários. Arrasaram a casa em que
morava, jogando-se sal ao terreno para que nada lá germinasse.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiradentes
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Via Sacra – Pastoral do Menor

A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo convida todos a participar
da Via Sacra da Criança e do Adolescente, nesta sexta-feira, 11, com
concentração a partir das 8h, no Pátio do Colégio, local onde o Bispo Auxiliar
de São Paulo, Dom Milton Kenan Junior, dará a bênção inicial.
O objetivo é envolver o maior número possível de crianças e adolescentes. Há
mais de 22 anos a Via Sacra é realizada, e
surgiu por iniciativa de Dom Luciano Mendes
de Almeida.
Uma curiosidade neste ano, é que os
personagens da Paixão de Cristo, que
participam da Via Sacra, usarão o transporte
público. Eles andarão de metrô, anunciando
que Jesus Cristo está presente no
trabalhador, na mulher, no jovem, em toda a
sociedade, e sofre com eles.
A Via Sacra é um momento de oração,
anuncio e denuncia que tem como objetivo
meditar a Paixão, Morte e Ressurreição de
Jesus Cristo, tendo como pano de fundo a
Campanha da Fraternidade, que em 2014 tem
como “Fraternidade e Tráfico Humano”, e o
lema “É para liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1).
Este ano, todos são desafiados a assumir o compromisso com a erradicação
do tráfico humano. Crianças e adolescentes vão às ruas da cidade, de uma
forma lúdica e envolvente, mostrar que são vítimas em potencial deste negócio.
A Igreja, na sociedade é convocada a proteger, defender e promover a vida
ameaçada.

http://noticias.cancaonova.com/pastoral-do-menor-promove-via-sacra-paracriancas-e-adolescentes/
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Aconteceu
CAP´S III São Mateus
IV Olimpíadas CAPS III São Mateus
Acorreu nos dias 14, 15 e
16/04/2014 a Quarta edição das
Olimpíadas do CAPS São Mateus. No
primeiro dia tivemos nossa mesa
solene de abertura onde estiveram
presentes convidados de honra...
Chicão (Presidente Associação PE.
Moreira), Fernando (Sub-Prefeito de
São Mateus), Márcia e Francisco
(Supervisão técnica de Saúde de São
Mateus), Eugidio (Supervisão de
esportes de São Mateus), Rosalina
(Representante da comunidade de São
Mateus),
Henrique
Cafero
(Representante
dos
atendidos
e
Conselheiro Gestor do CAPS AD III São
Mateus, Zé Luiz (Gestor do CAPS AD III
São Miguel), Kátia (Gestora do CAPS
AD III Itaquera) e Ricardo (Educador
Físico) CAPS AD III Itaquera.
O evento ocorre anualmente,
visando criar meios voltados ao esporte
para incentivar o resgate da cidadania dos
pacientes e a reintegração no âmbito social,
contemplando os atendidos e seus familiares
em várias modalidades como: dama, xadrez,
ping-pong, arremesso ao cesto, pebolim,
Pintura em tela e outras. O intuito principal
dessa atividade é criar meios voltados ao
esporte para incentivar o resgate da
cidadania dos pacientes e a reintegração no
âmbito social.
Neste Evento pudemos contar com a
participação de vários serviços da região,
que puderam partilhar conosco este espaço
integrativo aos pacientes.
A colaboração de todos foi o ponto
forte deste evento. Todos os troféus
entregues no evento foram produzidos pelos
próprios atendidos, e o custeio para alimentação nestes três dias de evento,
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recebeu um grande suporte com as
doações recebidas dos demais núcleos
da Entidade.
Aproveitamos para agradecer a
todos os colaboradores que, de alguma
forma, puderam nos ajudar nesta
empreitada.
Muito abrigado a todos e nos
encontramos novamente ano que vem!!!
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Casa da Mulher

Ao ser criada esta data, o dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher, não se
pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se Conferências, debates
e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é
para diminuir e, quem sabe um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da
mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda, sofrem, em muitos locais, com
salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na
carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado
pela história.
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A importância da Lei Maria da Penha
Além da Lei Maria da Penha, os Tratados, Declarações,
Pactos, Planos de Ação, Convenções Internacionais e Leis
que asseguram ao sexo feminino o direito à cidadania e à
proteção, por sua enorme importância, também não podem
ser esquecidos.
Tudo isso possibilitou que as mulheres não ficassem mais
caladas aumentando o registro das diferentes formas de
violência contra elas. Antes da Lei Maria da Penha, a
compreensão sobre o que seria violência doméstica era
muito restrita, em muitas vezes apenas a agressão física
era considerada como tal.
No caso de violência sexual, por exemplo, raramente era
interpretada como violência doméstica, pois para muitas
mulheres e até mesmo operadores (as) de direito “não
havia estupro” dentro de um casamento.

Rio de Janeiro – A segunda fase da campanha de combate à violência contra a
mulher, lançada hoje (22), no centro da capital fluminense, vai focar as ações
na conscientização de crianças e adolescentes. Serão apresentados dois
videoclipes musicais em escolas, um gravado por artistas e outro por crianças,
para informar os jovens sobre os altos índices de violência doméstica.

21

22

23

24

25

26

CCA Carlos Marighela

Padre Aquático – Wet´n Wild

Festa de Páscoa
27

Oficina de Chocolate cm responsáveis
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CCA Construindo um Sonho
09/04 – Wet´n Wild
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Os Padrinhos do Dia da Alegria – Wirna (ex-jogador de vôlei)
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10/04 – Fechamento com os CCA Carlos Marighela, CCA Construindo um Sonho,
CCA Padre Moreira, CCA Jardim das Rosas – Planejamento do projeto mensal.
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11/04 – Museu do Futebol
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Festa da Páscoa e Aniversariantes
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CCA Padre Moreira
Festa da Páscoa
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CEI São Francisco
A festa em comemoração á Páscoa e aniversariantes do mes de Abril no CEI
Jardim São Francisco foi um sucesso.
Super animadas, as nossas crianças brincaram, dançaram e se alimentaram
muito bem com varias delicias de festa enfim se divertiram demais.
Receberam a visita ilustre do coelhinho da Páscoa q entregou os ovos
pessoalmente para as crianças.

39

40

41

42

43

CEI Santo Dias
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Teatro da páscoa e sobre alimentação
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Festa de páscoa
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MSE Ermelino Matarazzo
FORMAÇÕES COM O PROJETO “MEU CORPO, MEU BEM”
NO MSE ERMELINO MATARAZZO

Nos dias 10, 17, 24 e 31/03 a equipe do MSE Ermelino Matarazzo participou de
capacitações sobre DST/AIDS, Violência Sexual e Violência Doméstica ministradas
pelo Projeto “Meu Corpo, Meu Bem” da Casa Filadélfia – CAF. Essas capacitações
tiveram o objetivo de instruir os profissionais, a partir das informações passadas e de
dinâmicas aplicadas, para o trabalho com os atendidos, bem como criar maior
sensibilidade para investigar esta problemática. Criando assim uma parceria com a rede
para qualificar nosso Serviço.
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VISITA DO MSE DON LUCIANO NO MSE ERMELINO MATARAZZO

No dia 07 de Abril, com imensa satisfação, recebemos a visita de nossos parceiros de
medida socioeducativa da Assoc. Com. e Ben. Pe. Augusto Machado Moreira, a equipe
do MSE Don Luciano/Vila Formosa. Esta visita nos proporcionou troca de experiências
sobre o trabalho que o MSE Don Luciano esta realizando com as escolas públicas da
região da Vila Formosa, visto que estamos planejando realizar o mesmo trabalho com a
rede de ensino da região Ermelino Matarazzo.
CAPS – AD ERMELINO MATARAZZO NO MSE ERMELINO MATARAZZO
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No dia 11 de Abril, realizamos o grupo mensal de responsáveis, onde discutimos a
temática redução de danos. Este encontro foi diferencial, pois contou com a presença de
dois técnicos do CAPS-AD Ermelino Matarazzo e três estagiários de psicologia da
PUC. Foram três técnicos da MSE que conduziram o grupo, contando com a
participação de 12 responsáveis. Os técnicos do CAPS-AD trouxeram sua experiência
profissional para enriquecer ainda mais nosso grupo. MSE e CAPS-AD Ermelino
Matarazzo estão cada vez mais estreitando a relação e promovendo uma parceria para
qualificar ainda mais nosso trabalho.

CJ São Francisco
Atividades
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Esportes

Festas
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Lazer

53

Leitura e Mediação

Oficina de Ovos de Páscoa
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Sarau
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Via Sacra
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CCA Jardim das Rosas
CCA Jardim das Rosas
Apresentação de Dança CEI Bom Pastor – Campanha da Fraternidade: “Tráfico
de Pessoas” e Evento de Páscoa
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CCA Jardim das Rosas
Comemoração e Festa de Aniversariantes do Mês de Março – “Balada com Luzes
coloridas”
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CCA Jardim das Rosas - Oficina de Jardinagem
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CCA Jardim das Rosas em Parceria com o SASF Formosa /Palestra: “O Sentido
da Páscoa”
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CCA Jardim das Rosas
Evento da Pastoral - Via Sacra da Criança e do Adolescente
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CCA Jardim das Rosas - Passeio ao Parque Aquático Wen´t Wild
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REFLEXÃO
Mensagem
páscoa

para

refletir

sobre

a

Páscoa e semana santa são tempos
de reflexão, mais do que chocolate, a
páscoa é época de refletirmos sobre o
que é a fé, sobre a morte e a vida do homem que nos salvou.
Toda a semana santa é um período de reflexão, de elevar nossos
pensamentos ao criador com a fé e a esperança de que o mundo pode
ser melhor, de graças a aquele que se sacrificou ainda existe uma
esperança para a humanidade.
Reflexão sobre a fé, sobre a vida, sobre o que realmente significa a
páscoa.
Páscoa é vida, é ressurreição, é renovação dos votos com Deus. Essa
mensagem de reflexão sobre o que é a páscoa e semana santa é ideal
para você exibir no domingo de páscoa, para en viar para seus amigos
e familiares.
Páscoa, tempo de refletir sobre a ressurreição do filho de Deus.

Uma coisa é importante: VIVER!
E é porque o importante é viver. Que os pássaros voam e fazem seus
ninhos, que as arvores crescem e pedem sol e água, que no s animais
procuram seus alimentos.
Tudo clama pela vida, tudo quer viver. Viver é o grito de toda natureza.
Nada é feito para a morte, tudo é feito para a vida. E se um ser morre
e desaparece, é para que o outro ser tenha vida, e assim a vida
continua e não tem fim.
Somos feitos para viver. Viver é o grito do coração humano. Embora
vejam homens cansados, homens caindo sentindo o peso da vida,
pessoas que maldizem a vida, nos temos que gritar: viva a vida!
Porque as que dizem que não amam mais a vida. Não a mam porque
não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, mãos para sentir, coração
para amar essas se fecharam para si mesmas.

(Colaboração Marlene Mello CDCM Kopcak)
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