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Dia Nacional da Saúde
Aniversariantes do
Mês
Feliz
Aniversário! Que a tua vida
seja um mar de bençãos, que em teu
caminho
floresça
sempre o otimismo,
esperança , compreensão, coragem ! E
Que tenha determinação para continuar a vencer! ...

O Dia Nacional da Saúde é celebrado anualmente em 5 de agosto no Brasil.
A data tem o objetivo de
conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da educação
sanitária, despertando na
população o valor da
saúde e dos cuidados
para com ela.
O Dia da Saúde também
serve para homenagear e
recordar a vida e o trabalho de Oswaldo Cruz,
um dos principais responsáveis pelas erradicações de perigosas epi-

Nesta edição:

demias que acometiam o
Brasil no final do século
XIX e começo do século
XX.
Colaboração Aline Siqueira SASF São Rafael
http://
www.calendarr.com/
brasil/dia-nacional-da-
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Colaboração Eldo MSE
Dias Melhores

Normalmente, neste dia,
com presentes, mensagens, beijos e abraços, os
filhos e filhas presenteiam
seus pais, demonstrando
todo o amor que sentem
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Boletim Agosto

Dia Nacional das Artes
Serviços de Medida Socioeducativa fazendo ARTE
Para traduzir o Dia Internacional das Artes, comemorado no dia 11 de agosto, apresentamos
os trabalhos realizados pelos Serviços de Medidas Socioeducativas da Padre Moreira.
Destacamos que a arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos.
Introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo, os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano, então começaram a incrementar a arte com seu estilo e
passou a ser reconhecido entre os melhores de todo o mundo.
Ligado a vários movimentos, em especial ao Hip Hop, o grafite é a forma de expressar toda a
opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos, refletindo sua realizada.
O grafite é capaz de desenvolver o olhar artístico, o potencial criativo e critico através de desenhos que pretendem provocar reflexões sociais com seus traços e cores.
MSE São Mateus – Juventude e Cidadania
PSC - Prestação de Serviços à Comunidade com Grafite Participativo na ILPI – Instituição de
Longa Permanência para Idosos
Pensando em modelo capaz de integrar os adolescentes e proporcionar um espaço não somente de cumprimento de horas, mas que tivesse caráter participativo a ponto de engajar os jovens, provocando sentimentos de pertencimento, concretizando assim o efetivo processo socioeducativo, foi criado o Grafite Participativo.
A nova iniciativa propõe o diálogo com os adolescentes, contribuindo para a construção de
um universo de interação social, que identifica e promove valores pessoais e coletivos, que
gera confiança, mobiliza e cria vínculos afetivos, resultando no engajamento e fazendo com
que de fato os jovens sintam-se fazendo parte do trabalho.
O Grafite Participativo prevê a participação dos adolescentes em todas as etapas do processo
de grafitagem:
Apresentação do Projeto de Grafite Participativo aos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de PSC
Reunião com a unidade acolhedora para conhecer o público-alvo e conhecer o espaço a ser
grafitado
Reunião no MSE para definição e atribuição dos painéis que serão grafitados na unidade acolhedora
Processo criativo para a definição da arte que será grafitada (pesquisa de imagens, discussões
em grupo, saídas e visitas para conhecer outros trabalhos)
Orçamento e compra dos materiais
Treinamento em telas/madeirite antes efetivar o trabalho na unidade acolhedora
Grafitagem na unidade acolhedora participante do projeto
Discussão sobre todo o processo e fechamento do grupo e da unidade acolhedora
Próximos trabalhos,
Confira nas fotos como está sendo feito o trabalho!
MSE São Mateus / MSE Dias Melhores / MSE Arte de Viver / MSE Despertar do Amanha
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Dia da Informática
Mouse, monitor, teclado,
placa mãe, hardware, software…
Essas são apenas algumas
das palavras que surgiram
depois que a informática
apareceu. É tanto termo
complicado e palavra difícil
pra decorar que mais parece uma outra língua:
o informatiquês. Isso sem
contar com os termos da
internet e aquele bando de
protocolos. Cruzes!
E você sabe por que o dia

15 de agosto é o dia dela?
É que neste mesmo dia
em 1946 os americanos
apresentaram o Eniac, o
primeiro equipamento eletrônico chamado de computador em todo o mundo.
Vamos dar nossos parabéns para todos aqueles
que trabalham com informática no dia de hoje. Afinal, graças a Dona Informática você tem o seu
computador aí na sua frente e pode navegar com a
gente aqui na Smartkids.

Hip! Hip! Hurra! Viva a
Informática! Viva!
Colaboração Heitor
SAICA
h t t p : / /
www.smartkids.com.br/
data/15 -agosto -dia -dainformatica

Dia do Folclore
O Dia 22 de agosto é
marcado por várias comemorações em todo
território nacional. Nas
escolas e centrou culturais são realizadas
atividades diversas cujo objetivo principal é
passar a diante a riqueza cultural de nosso folclore. Os jovens
fazem pesquisas, trabalhos e apresentações, destacando os
contos folclóricos e
seus principais personagens. É o momento
de contarmos e ouvirmos as histórias do
Saci-Pererê, Mula-sem
-cabeça, Curupira, Bo-
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to, Boitatá, etc.
Nesta data, também são
valorizadas e praticadas
as danças, brincadeiras e
festas folclóricas.
No CEI,s Santo dias , CEI
Jd. São Francisco e o
CEI Pequenos Hérois o
trabalho é feito com reciclagens , dramatização
com as professoras,
construção de painéis e
musicas que envolve a
crianças, dando assim a
motivação da fala e construção de ideias no seu
desenho.
É uma data onde através
da histórias a imaginação vão surgindo das crianças o interesse de sa-

ber um pouco mais das
historias e criarem o seu
próprio personagens. E o
que fazemos na nossa rotina no CEI,s.

Colaboração Márcia CEI
Santo Dias

Dia da Infância
Tem o propósito de se
refletir
sobre
as
condições
sociais,
económicas
e
educacionais em que
as crianças vivem no
mundo inteiro.

também ser protegidas
da
discriminação,
exploração, violência e
negligência, como está
patente na Declaração
Universal dos Direitos
da Criança.

Todas as crianças têm
direitos básicos, tais
como
alimentação,
educação,
saúde,
lazer,
liberdade
e
ambiente familiar e de
sociedade.
Devem

Nos do CEI,S Santo
Dias,
Jd.
São
Francisco e Pequenos
Hérois
valorisamos
muito este dia afinal,
somos
os
responsáveis
pela

infancia desta crianças que
convivemos todos os dias.
Alimentamos
dela
um
mundo mellhor com uma
visão de que agreditamos
que
podemos
fazer
diferença
e
somos
transformadores de uma
infancia rica de desejos e
famintos de querer um
mundo melhor.
Colaboração
Santo Dias

Márcia

CEI

Dia 24 de agosto é o dia da Infância!
Ser criança É brincar e ser feliz.
É sorrir e estudar.
É amar e ser amado.
É felicidade e alegria.
É o futuro no presente!
Apesar disto, ainda temos no Brasil e no Mundo, muitas crianças que ainda não
tem escola e atendimento médico apropriado.
Por isto, este dia foi criado para que possamos refletir sobre a situação dessas crianças
e colaborar de alguma forma para que esta condição seja revertida.
Seja participando de projetos sociais e ações desenvolvidas por Ongs, ou até mesmo
ajudando uma criança próxima, doando um brinquedo, um livro ou um agasalho que
você não queira mais.

Página 5

Dia do Psicólogo

Parabéns aos grandes exploradores dos
universos infinitos

Dia Nacional do Combate ao Fumo
O Dia Nacional de
Combate
ao
Fumo acontece em 29 de
agosto no Brasil.
O Objetivo é incentivar
os fumantes a largarem
o vício. São feitas diversas campanhas informando quais são os riscos e as desvantagens
das pessoas que fumam.
O cigarro é um
dos
maiores
causadores de
câncer de pulmão, e outros.
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Suas propriedades também
fazem com que a pessoa se
sinta mais cansada e menos
disposta, fazendo então com
que ela diminua os exercícios.
h
t
t
p
:
/
/
www.calendariobr.com.br/dia
-nacional-de-combate-aofumo
Colaboração
Siqueira SASF

Aline

Dia do Advogado
Por carta de Lei, o Senhor Imperador do Brasil, Dom Pedro I, em onze de agosto de
1827, criou, ao mesmo tempo, dois cursos jurídicos no Brasil. Um em Olinda, e o outro em
São Paulo, no Largo de São Francisco, hoje a Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. O Onze de Agosto, embora seja considerado por muitos o “dia do advogado”, na
verdade, é o dia da instituição dos cursos jurídicos no Brasil. Esta data homenageia os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a justiça.
O Direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade,
quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas, entra o trabalho do
advogado, que é o de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal.
Um advogado é um profissional liberal, bacharel em Direito e autorizado pelas instituições
competentes de cada país a exercer o jus postulandi, ou seja, a representação dos legítimos
interesses das pessoas físicas ou jurídicas em juízo ou fora dele, quer entre si, quer ante o
Estado.
O advogado é uma peça essencial para a administração da justiça e instrumento básico para
assegurar a defesa dos interesses das partes em juízo.
Por essa razão, a advocacia não é simplesmente uma profissão, mas, um munus publicum, ou seja, um encargo público, já que, embora não seja agente estatal, compõe um
dos elementos da administração democrática do Poder Judiciário.
Pode-se decompor a atuação da advocacia em sete funções jurídicas básicas:
- Assessoria jurídica (interna ou externa, inclusive no apoio negocial, em tempo real);
- Consultoria jurídica (externa ou interna - Outside Counsel - In-House Counsel);
- Procuradoria jurídica;
- Auditoria jurídica;
- Controladoria jurídica;
- Planejamento jurídico;
- Ensino jurídico
Assim, os advogados atuam, além de prestar consultoria jurídica que consiste na verificação
de negócios importantes sob o aspecto legal, para prevenir problemas de futuros e eventuais
litígios, seja "auditando" ou "controlando", para se usar a terminologia da Ciência da Administração. O advogado também pode ser especialista em uma área (ramo) do Direito, como
o advogado criminalista, por exemplo.
O vocábulo deriva da expressão em latim ad vocatus que significa o que foi chamado, que, no Direito romano, designava a terceira pessoa que o litigante chamava perante o juízo para falar a seu favor ou defender o seu interesse.
Em geral, a atividade do advogado é unificada, exceto na Inglaterra, em que há divisão entre barristers e solicitors: os primeiros atuam nos tribunais superiores, ao
passo que os últimos advogam nos tribunais e juízos inferiores e lidam diretamente com os clientes.
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Dia da Nutricionista
Quem não gosta de comer bem? O nutricionista é o responsável por cuidar e instruir as pessoas a terem uma
alimentação saudável, e até mesmo orientar aqueles que estão mais gordinhos e desejam emagrecer. Nestes casos, não adianta parar de comer ou se alimentar de qualquer jeito, pois isso não ajudará a perder peso e ainda
prejudicará sua saúde. Para os que precisam manter uma dieta, é necessário estar sempre com o acompanhamento de um nutricionista.
Os nutricionistas têm a função de orientar seus pacientes a comer bem! Cereais, frutas, vegetais e alimentos ricos em fibra são alguns itens do cardápio para ter uma alimentação saudável. Nada de alimentos gordurosos, frituras e muitos doces. Tudo deve ser controlado e nunca consumido em exagero, para, assim, não
termos nossa saúde prejudicada. Ninguém gosta de ficar doente, não é mesmo? Um viva a todos os nutricionistas do mundo!
O nutricionista é um profissional de saúde com no minimo uma graduação de 4 a 6 anos de estudos
exclusivamente voltada a alimentação humana, forma-se com um olhar generalista, humanista e crítico.
É capacitado e habilitado para atuar segundo a lei 8.234 de 17 de setembro de 1991, lei está que regulamenta a profissão e dá outras providencias, tornando PRIVATIVO o exercício de prescrever dietas para indivíduos saudáveis e doentes, sendo por consultas, ou quais quer outros meios, Art. 3 paragrafo VI; é capaz de avaliar carências de nutrientes no organismo, além de tratar obesidade, dislipidemia, diabetes e infecções de todo o
sistema gastro-intestinal e para isso realiza a anamnese do paciente, ele é ainda habilitado a prescrever exames,
elaborar informações tecnocientíficas, dirigir, coordenar, planejar, supervisionar, e organizar quais quer serviços de alimentação ou nutrição, seja este em clinicas, hospitais, asilos, empresas, restaurantes, e outras áreas
relacionadas ou correlacionadas a nutrição humana, ensinar tanto a nível técnico, quando na graduação em nutrição, entre outras muitas funções exclusivas do profissional e Dr. em nutrição.
Esse profissional também visa à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. Sua atuação contribui
para a melhoria da qualidade de vida e deve ser pautada em princípios éticos, com reflexões sobre a realidade
econômica, política, social e cultural do país.
Os nutricionistas não devem ser confundidos com os médicos nutrólogos.
O Nutrólogo é formado em Medicina e com pós-graduação ou residência na área de nutrologia. Com
especialização em doenças provocadas pela alimentação inadequada, o nutrólogo realiza diagnósticos, prescreve dietas parenterais e enterais, cuida de doenças alimentares através de medicamentos, suplementos alimentares ou formulações entre outros que necessitem de intervenção médica.
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REINSTALAR A SOLIDARIEDADE HUMANA

Os valores da solidariedade humana que outrora estimularam a nossa demanda de uma sociedade humana parecem ter sido substituídos, ou estar ameaçados, por um materialismo grosseiro e a procura
de fins sociais de gratificação instantânea.
Um dos desafios do nosso tempo, sem ser beato ou moralista, é reinstalar na consciência do nosso povo esse sentido de solidariedade
humana, de estarmos no mundo uns para os outros, e por causa e
por meio dos outros.

Nelson Mandela, in ‘Walk to Freedom
http://www.refletirpararefletir.com.br/especial-nelson-mandela-frases
-filmes-e-textos
Colaboração Patrícia MSE Don Luciano
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