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Matéria
Dia Mundial do Meio Ambiente

5 de junho foi a data escolhida para celebrar anualmente o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Essa data começou a ser comemorado em 1972 com o objetivo
de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e alertar o
público mundial e governos de cada país para os perigos de negligenciarmos a
tarefa de cuidar do meio ambiente.
Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, a primeira das
Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano (durou até dia 16) e
por esse motivo foi a data escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente.
O Dia Mundial do Meio Ambiente (DMMA) é o principal veículo das
Nações Unidas dedicado a estimular ação e conscientização global em prol do
meio ambiente. A data tem crescido e se tornado uma importante plataforma
pública, celebrada amplamente por partes interessadas em mais de 100 países.
Também serve como o “dia das pessoas” para tomar uma atitude pelo meio
ambiente, estimulando ações individuais ou coletivas que causem um impacto
positivo no planeta.
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A importância da data está relacionada às discussões que se abrem sobre
a poluição do ar, do solo e da água; desmatamento; diminuição da
biodiversidade e da água potável ao consumo humano, destruição da camada
de ozônio, destruição das espécies vegetais e das florestas, extinção de
animais, dentre outros
Em apoio à designação pela ONU de 2014 como o Ano Internacional dos
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, o Dia Mundial do Meio
Ambiente deste ano usará o mesmo tema, com um foco especial na questão da
mudança do clima.
Referencias
CALENDAR. Dia Mundial do Meio Ambiente. Disponível em:
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-meio-ambiente/.Acessado em
20/06/2014.
PROGRAMA DAS NAÇÕE UNIDAS PELO MEIO AMBIENTE. Um dia dedicado
às ações positivas pelo meio ambiente. Disponível em:
http://www.unep.org/portuguese/WED/about/. Acessado em 20/06/2014.
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Dia do José de Anchieta
São José de Anchieta. O Apóstolo do Brasil
Dom Anuar Battisti
Arcebispo de Maringá (PR)

No dia 03 de abril o Padre José de Anchieta é canonizado sem os dois
milagres geralmente necessários; um para a beatificação e outro para a
canonização propriamente dita. Os canonistas chamam este procedimento de
“canonização equivalente”, pois ela equivale ao processo normal para declarar
que determinada pessoa falecida se encontra junto de Deus, intercedendo
pelos que ainda vivem na terra. Na canonização equipolente deve-se ater a três
requisitos básicos: 1) a prova do culto antigo ao candidato a santo, 2) o
atestado histórico incontestável da fé católica e das virtudes do candidato, 3) a
fama ininterrupta de milagres intermediados pelo candidato.
José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 em Tenerife, nas
Ilhas Canárias, na Espanha. Era primo do fundador da Companhia de Jesus,
Santo Inácio de Loyola, onde ingressou em 1551. Chegou ao Brasil em 1553,
aos 19 anos, por iniciativa do Padre Manuel da Nóbrega, que precisava de
reforço para a evangelização no País. No Brasil José de Anchieta percorreu
vários Estados, como Bahia, São Paulo e Espírito Santo. Foi criador do Colégio
de Piratininga, inaugurado em 25 de janeiro de 1554 e que deu origem à cidade
de São Paulo. O jovem jesuíta catequizou índios, fundou e construiu povoados,
colégios e igrejas. Também lutou contra invasores franceses no Espírito Santo
e fundou e dirigiu o Colégio dos Jesuítas em Vitória.
José de Anchieta morreu na aldeia de Reritiba, atual município que leva
seu nome, em 9 de junho de 1597 e seu corpo foi transportado pelos índios até
a Catedral de Vitória, onde foi sepultado. Enquanto era transportado, o corpo
caiu no chão e os índios bradaram “Aba ubu”, que significa “O padre caiu”. O
local da queda é o atual balneário de Ubu, pertencente ao município de
Anchieta. Em 1611 os seus restos mortais foram transladados. Uma parte foi
levada para o Colégio São Thiago, que dirigiu em Vitória, hoje Palácio Anchieta,
sede do Governo do Espírito Santo, e outra enviada para Roma.
O Padre Anchieta foi beatificado pelo papa João Paulo II, em Roma, em
22 de junho de 1980. O processo durou 417 anos e foi um dos mais longos da
História. O Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha, afirma que o Beato
Anchieta teve grande influência na formação religiosa do Estado e do Brasil:
“Ele foi um grande catequista, um grande missionário, grande professor, grande
místico, um homem de Deus!”. Sua disposição em caminhar fazia com que ele,
pelo menos duas vezes por mês, percorresse a trilha litorânea entre Iririgtiba
(atual balneário de Iriri) e Vitória, 105 quilômetros, conhecida como os “Passos
de Anchieta”, hoje é um caminho percorrido por muitos brasileiros e
estrangeiros.
Popularizado como o Apóstolo do Brasil, Anchieta foi um missionário
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incomparável, fundador de cidades, gramático, poeta, historiador e teatrólogo.
O apostolado não o impediu de cultivar as letras, pelo contrário, o incentivou a
compor belíssimos textos, o que fez em quatro línguas: português, castelhano,
latim e tupi, em prosa e verso. Festejamos com muita fé o dia 03 de abril
quando o Papa assinou o decreto de Canonização.
A canonização de José de Anchieta é um acontecimento social e
religioso. Deveras, a pujança, a desenvoltura da cidade de São Paulo em muito
é tributária da operosidade dinâmica dos jesuítas. Da mesma forma que a
Companhia de Jesus se expandiu avassaladoramente em pouquíssimo tempo,
São Paulo progrediu miraculosamente, talvez graças ao toque inicial de São
José de Anchieta e Padre Manoel da Nóbrega.
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Santo Antônio, São João e São Pedro, os santos das
Festas Juninas.

Santo Antônio, São João e São PedroFoto:

O mês de junho é especial em muitas regiões do Brasil. É época de Festa
Junina, com muita celebração, comes e bebes especiais e as homenagens a
Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, que são comemorados nos dias
13, 24 e 29, respectivamente. Conheça um pouco sobre a história dos três
santos lembrados no mês de junho.
Santo Antônio
O primeiro santo homenageado é Santo Antônio, que nasceu em Lisboa,
Portugal, em data incerta, entre 1190 e 1195 e seu nome de batismo era
Fernando. O rapaz era de uma família rica, chamada Bulhão ou Bulhões. No
entanto, deixou tudo para trás por volta de 1210 para se dedicar a ordem dos
franciscanos.
Fernando seguiu para o atual Marrocos para desenvolver trabalho missionário,
mas sua saúde não se adaptou ao clima africano. Doente, voltou à Europa,
dessa vez na Itália, e se curou. Nesse período, demonstrou grande talento para
a oratória, além de grande conhecimento da Bíblia e seus sermões, que
impressionavam tanto os intelectuais quanto as pessoas simples.
Seu carisma conquistava multidões, mas sua saúde, porém, continuava frágil e
ele morreu em 13 de junho de 1231, sendo canonizado no ano seguinte. Santo
Antônio está enterrado em Pádua, na Itália, e sobre seu túmulo foi construída
uma basílica, que é lugar de grande peregrinação.
São João Batista
Mais conhecido como São João apenas, ele tem um diferencial dos outros:
enquanto comemora-se no dia de sua morte, com ele a data é de seu
nascimento, que teria sido em 24 de junho de ano desconhecido.
João Batista foi profeta e precursor de Jesus Cristo. Era filho de Zacarias, um
sacerdote de Jerusalém, e de Isabel, parente da mãe de Jesus. Ele apareceu
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como pregador itinerante em 27 d.C. e aqueles que confessavam seus pecados
eram por ele lavados no rio Jordão, na cerimônia do batismo. Até o próprio
Jesus foi batizado lá.
A região que São João usava para os batismos é tão importante que Israel e a
Jordânia disputam a posse do local exato do rio até hoje, já que isso atrai uma
imensa quantidade de peregrinos e turistas.
Em certa época, São João passou a ser perseguido e foi atirado na prisão por
haver censurado o rei Herodes Antipas, quando este se casou com Herodíades,
a mulher de seu meio-irmão. De acordo com a Bíblia, Herodes prometeu à
jovem Salomé, filha de Herodíades, o que ela lhe pedisse, depois de ficar
hipnotizado ao vê-la dançar. Instigada pela mãe, Salomé pediu a cabeça de
João Batista, que lhe foi entregue numa bandeja. O triste episódio teria ocorrido
em 29 d.C.
São Pedro
São Pedro era um pescador no mar da Galiléia, casado. Irmão de Santo André,
os dois foram chamados por Cristo para se tornarem "pescador de homens".
Seu nome original era Simão, mas Jesus deu-lhe o título de Kephas, que, em
língua aramaica, significa "pedra", e cujo equivalente grego tornou-se Pedro.
O nome surgiu quando Simão declarou "Tu és Cristo, o filho de Deus vivo", ao
que Jesus respondeu "Tu és Pedro e sobre essa Pedra edificarei minha Igreja",
entregando-lhe as "chaves do reino do Céu" e o poder de "ligar e desligar". Os
evangelhos dão testemunho da posição de destaque ocupada por Pedro entre
os discípulos de Jesus. No entanto, mesmo assegurando que jamais trairia
Cristo, negou conhecê-lo por três vezes, quando seu mestre foi preso. Após a
ressurreição, Pedro foi o primeiro apóstolo a quem Cristo apareceu e, depois
disso, ele se tornou chefe da comunidade cristã.
Contam que Pedro teria sido crucificado em Roma e pesquisas arqueológicas
têm contribuído para confirmar este fato, de que ele foi martirizado a mando de
Nero. Dizem ainda que o santo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo,
para não igualar-se a Jesus e no local onde foi sepultado, ergueu-se a basílica
do Vaticano, mas isso não foi confirmado pelos arqueólogos.

Redator: Paulo Borgia
Da Redação entretenimento@band.com.br
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Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil
Por um Mundo sem Trabalho Infantil!

Reconhecido como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o 12
de junho marca a luta pelos direitos de crianças e adolescentes desde 2002. A
iniciativa, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), conta com a parceria
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e diversos
órgãos do Governo Federal, além dos governos estaduais, municipais, do
Distrito Federal e instituições privadas. O objetivo é chamar a atenção de todos
para a importância da implementação das Convenções nº 138 (estabelece
idade mínima para admissão do emprego) e nº 182 (trata das piores formas de
trabalho infantil).
Para 2012 a OIT adotou como temática central da campanha mundial
“Vamos acabar com o trabalho infantil – em defesa dos direitos humanos e
justiça social”. O tema faz parte do debate geral sobre direitos humanos e faz
convocação para que todos nós atuemos neste compromisso de concretização
da justiça social.
No Brasil, a Campanha Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil,
articulada pelo Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, estabeleceu
como data prioritária para a mobilização de 2012 o dia 12 de junho.
A mobilização deste ano convoca a integração entre as gestões
estaduais, municipais e do DF, voltadas para os serviços, programas e
benefícios socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social (Suas), e
dos gestores de assistência social com os agentes de outras políticas públicas.
O MDS pede o apoio das coordenações estaduais, municipais e do DF de
proteção social básica, proteção social especial e do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil para a realização de ações durante a campanha.
Estejamos unidos para sediar a próxima Conferência Global sobre o
Trabalho Infantil que acontecerá no segundo semestre de 2013, tendo como um
dos objetivos propiciar a troca de experiências sobre as estratégias adotadas
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pelos países participantes para o enfrentamento desta problemática. Nos
fortaleçamos para o alcance do compromisso mundial de erradicar as piores
formas de trabalho infantil até 2015 e todas as formas até 2020!
O MDS reafirma o compromisso com a erradicação do trabalho infantil,
situação que expressa a violação dos direitos a que são submetidas crianças e
adolescentes, e que resulta na perpetuação das condições de pobreza e
miséria da população brasileira. Por isso, o MDS convoca todos para o
enfrentamento do trabalho precoce, de forma articulada e federativa.
Confira ao lado as orientações disponíveis para o uso de materiais de
campanha, que inclui adesivo, banner, boné, camiseta, cartaz, folder, pasta,
selo, logos, assim como links para os cadernos de orientações técnicas sobre o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a gestão do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) no Suas.

Para denúncias de trabalho infantil, a pessoa deve procurar:

Conselhos Tutelares
Conselhos Municipais de Assistência Social
Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ministério Público do Trabalho
Superintendências Regionais do Trabalho
Ou pode ligar gratuitamente para o Disque Direitos Humanos (Disque 100)

Fonte: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/12-de-junho
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Dia dos Namorados

O feriado romântico ou o dia dos namorados judaico: desde tempos bíblicos, o
15º dia do mês hebreu tem sido celebrado como o Feriado do Amor e do Afeto.
Em Israel, tornou-se o feriado das flores, porque neste dia é costume dar flores
de presente a quem se ama. Previamente, era permitido às pessoas só se casar
com pessoas da sua própria tribo. De certo modo, era um pouco semelhante ao
velho sistema de castas na Índia.
O 15º se tornou o Feriado de Amor, um feriado judeu reconhecido durante os
dias do Segundo Templo. Em tempos bíblicos, o Feriado do Amor era celebrado
com tochas e fogueiras. Hoje em dia, em Israel, é costume enviar flores a quem
se ama ou para os parentes mais íntimos. A significação e a importância do
feriado aumentaram em anos recentes. Canções românticas são tocadas no
rádio e festas "Feriado do Amor" são celebrados à noite, em todo o país.
(Jane Bichmacher de Glasman, autora do livro "À Luz da Menorá").
Outra versão reverencia a véspera do dia de Santo Antônio; o Para Meu
Querido Namorado casamenteiro.

ENTRE RAZÕES E EMOÇÕES
Realmente, se apaixonar ou amar alguém faz bem para a saúde em diversos
aspectos, de acordo com especialistas. E o bem-estar não é apenas psicológico,
mas sim físico. De acordo com a psicóloga do Hospital São Cristóvão, Susi
Andrade, “quando estamos felizes”, o sistema imunológico “se fortalece”.Nos
sentimos mais confiantes e dispostos.
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Quando se está apaixonado, os sinais refletem no corpo, como falta de vontade
de comer, ansiedade, taquicardia, Segundo Susi, estes sintomas acontecem por
causa de uma reação química, já que o cérebro produz em grande quantidade
dois hormônios chamados dopamina e norepinefrina. Em suma AMAR FAZ BEM
em todos os aspectos.
(Colaboração

Marlene

Mello)

-

CDCM

Kopcak
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Abertura da Copa
Cerimônia de abertura homenageia natureza, povo
brasileiro e o futebol
Música oficial levantou a torcida no ato final do espetáculo. Na introdução
da canção, Claudia Leitte interpretou Aquarela do Brasil. Demonstração do
projeto Andar de Novo foi realizada com êxito
Foram cerca de 25 minutos de cores, movimentos, músicas marcantes e
três homenagens ao país anfitrião. Na cerimônia de abertura da Copa do Mundo
da FIFA 2014, realizada pouco menos de duas horas antes da partida, na Arena
Corinthians, em São Paulo, a natureza, o povo brasileiro e o esporte que
contribuiu para a construção da identidade nacional foram colocados em
evidência.

São Paulo - Abertura da Copa - Arena Corinthians

No primeiro ato, os bailarinos – coordenados pela belga Daphné Cornez,
diretora artística do espetáculo – representaram as maravilhas minerais e
vegetais do país. A imensa floresta em movimento deu lugar a uma diversidade
de ritmos brasileiros, em especial do norte e do nordeste do Brasil. Dancarinos
de frevo, de forró, capoerisitas, entre outros, se revezaram na atração da
atenção do público.
O terceiro ato foi dedicado ao futebol. Bem no centro do cenário, uma
imensa bola de led, com mais de 90 mil clusters com 7 mil nits de luminosiade,
foi o grande destaque com cores, mensagens e imagens que variaram ao longo
da abertura. De repente, ela se abriu, e dela surgiu Claudia Leitte, para o ato
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final. A percussão do Oludm já marcava presença. E foi com un trecho da
música Aquarela do Brasil que a cantora iniciou a apresentação. A ela se
juntaram o rapper Pitbull e Jennifer Lopez, para a interpretação da canção oficial
da Copa, “We are one”. Torcedores se levantaram, cantaram e dançaram ao
som da canção que deverá ser escutada com muita frequência nos próximos
dias em várias partes do mundo.
Após a apresentação, a demonstração do projeto Andar de Novo foi
realizada de forma discreta, mas com êxito: ao lado de Miguel Nicolelis neurocientista brasileiro que coordena o projeto -, de membros da equipe de
pesquisadores e dos demais sete pacientes que participaram dos testes clínicos,
Juliano Pinto, de 29 anos, paraplégico, vestido com um exoesqueleto
comandado pela atividade cerebral, deu um chute inaugural simbólico da Copa
do Mundo. A bola rola para Brasil e Croácia logo mais às 17h na Arena
Corinthians.
http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/cerimonia-de-abertura-homenageia-naturezapovo-brasileiro-e-o-futebol
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Dia Corpus Christi
Significado de Corpus Christi

O que é Corpus Christi:
Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja
Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento
do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festa de Corpus Christi acontece
sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em
alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.
A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de
Setembro de 1264.
O Corpus Christi não é feriado nacional, tendo sido classificado pelo
governo federal como ponto facultativo. Isso significa que a entidade patronal é
que define se os funcionários trabalham ou não nesse dia, não sendo obrigados
a dar-lhes o dia de folga.
Durante esta festa são celebradas missas festivas e as ruas são
enfeitadas para a passagem da procissão onde é conduzido geralmente pelo
Bispo, ou pelo pároco da Igreja, o Santíssimo Sacramento que é acompanhada
por multidões de fiéis em cada cidade brasileira. Em 2013, o Corpus Christi foi
celebrado no dia 30 de Maio.
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A tradição de enfeitar as ruas começou pela cidade de Ouro Preto em
Minas Gerais. A procissão pelas vias públicas, é uma recomendação do Código
de Direito Canônico que determina ao Bispo Diocesano que tome as
providências para que ocorra toda a celebração, para testemunhar a adoração e
veneração para com a Santíssima Eucaristia.
A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus,
peregrino, em busca da Terra Prometida. O Antigo Testamento diz que o povo
peregrino foi alimentado com maná, no deserto. Com a instituição da eucaristia o
povo é alimentado com o próprio corpo de Cristo.

Fonte: http://www.significados.com.br/corpus-christi/
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Dia Internacional da Luta contra o uso e o Tráfico de
Drogas e dia Nacional de Combate as Drogas
Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas e
Dia Nacional de Combate às Drogas. A ONU designou o dia 26 de junho como o
Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. O Brasil adotou-o
com o Dia Nacional de Combate às Drogas, cujas comemorações nas escolas e
entidades se estendem por mais de uma semana, tal a importância que o tema
suscita em toda a sociedade.
A ONU designou o dia 26 de junho como o Dia Internacional da Luta
contra o Uso e o Tráfico de Drogas. O Brasil adotou-o com o Dia Nacional de
Combate às Drogas, cujas comemorações nas escolas e entidades se estendem
por mais de uma semana, tal a importância que o tema suscita em toda a
sociedade.
Atualmente, obter informação sobre drogas é muito fácil, pois o acesso
aos meios de comunicação (televisão, revistas, internet etc.) é viável para todos,
independentemente do nível econômico da pessoa. Se, por um lado, essa
facilidade de informação pode ser esclarecedora quando as drogas são
abordadas com seriedade, por outro lado, pode ser uma porta aberta para o
consumo delas, uma vez que há muitas propagandas a favor do vício, direta ou
indiretamente, sobretudo nas novelas. Muitas vezes, os próprios pais incentivam
seus filhos ao consumo de drogas, por meio de exemplos pessoais ou mesmo
por brincadeira.
Pais e educadores precisam estar bem informados sobre os perigos e as
conseqüências das drogas e conservar com os filhos de maneira franca, pois o
diálogo é o melhor caminho.
A

dependência

química

é

uma

doença

crônica

e

reincidente,

caracterizada pelo consumo compulsivo de drogas. Por isso, é indispensável a
ajuda de um profissional competente. Por mais que as drogas sejam atraentes e
prazerosas no início, a realidade do vício é bem diferente. O viciado passa por
uma experiência terrível de angústia, insegurança e medo. A família sofre tanto
quanto ele. Muitas delas são destruídas durante esse processo. O vício pode ser
tratado, mas o sucesso desse tratamento depende de uma variedade de fatores.
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O tráfico de drogas movimenta muito dinheiro, razão pela qual não se
pode negar que a empresa do narcotráfico seja altamente poderosa e perigosa.
A campanha dos traficantes é mais eficaz do que todas aquelas efetuadas
contra as drogas. Por isso, não se deve ter a ilusão de que as drogas serão
combatidas facilmente. É preciso implantar outras medidas repressivas e,
sobretudo, preventivas. É na família, portanto, que deve começar a luta contra o
narcotráfico, com continuidade nas salas de aula, para que os jovens sejam
reeducados e reintegrados ao convívio social, livres do vício e da violência.
http://www.paulinas.org.br/diafeliz/?system=datacomemorativa&id=260
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Grandes Campeões das Copas
Ano

Campeão

Vice

Final

Sede

2014 --

--

--

Brasil

2010 Espanha

Holanda

1x0

África do Sul

2006 Itália

França

1x1
(5x3
pen)

Alemanha

2002 Brasil

Alemanha

2x0

Coreia do Sul
e Japão

1998 França

Brasil

3x0

França

Italia

0x0
(3x2
pen)

Estados
Unidos

Alemanha
Ocidental

Argentina

1x0

Italia

1986 Argentina

Alemanha
Ocidental

3x2

Mexico

1982 Italia

Alemanha
Ocidental

3x1

Espanha

1978 Argentina

Holanda

3x1

Argentina

Alemanha
Ocidental

Holanda

2x1

Alemanha Oc.

1970 Brasil

Italia

4x1

Mexico

1966 Inglaterra

Alemanha
Ocidental

4x2

Inglaterra

1962 Brasil

Tchecoslovaquia

3x1

Chile

1958 Brasil

Suecia

5x2

Suécia

Hungria

3x2

Suiça

1950 Uruguai

Brasil

2x1

Brasil

1938 Italia

Hungria

4x2

França

1934 Italia

Tchecoslovaquia

2x1

Italia

1930 Uruguai

Argentina

4x2

Uruguai

1994 Brasil
1990

1974

1954

Alemanha
Ocidental
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 Observações:







Resultados de jogo decididos após prorrogação: 1934, 1 a
1 no tempo normal e 2 a 1 resultado final após
prorrogação; 1966, 2 a 2 no tempo normal e 4 a 2 após
prorrogação; 1978, 1 a 1 e 3 a 1 após prorrogação; 1994, 0
a 0 no tempo normal e após prorrogação, sendo decidido
nos penais; e 2010, 0 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na
prorrogação.
A Alemanha é a reunificação da Alemanha Ocidental com a
Alemanha Oriental.
A Russia herdou todas as estatisticas da antiga União
Sovietica.
A Tchecoslováquia não mais existe pois se dissolveu em
duas Nações: Republica Checa e Eslováquia.
Em 1942 e 1946 não houve competição devido a segunda
guerra mundial.

Resultados parciais da Copa 2014
19h00 - Irã 0 - 0 Nigéria
19h00 - Gana 1 - 2 EUA
13h00 - Bélgica 2 - 1 Argélia
16h00 – Brasil 0 – 0 México
19h00-Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina
16h00-França 3 x 0 Honduras
13h00-Suíça 2 x 1 Equador
13h00-Colômbia 3 x 0 Grécia
16h00-Uruguai 1 x 3 Costa Rica
19h00-Inglaterra 1 x 2 Itália
22h00-Costa do Marfim 2 x 1 Japão
19h00-Chile 3 x 1 Austrália
16h00-Espanha 1 x 5 Holanda
13h00-México 1 x 0 Camarões
17h00-Brasil 3 x 1 Croácia
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Aconteceu
Cap´s São Mateus

21

22

CCA Carlos Marighela

23

24

CEI São Francisco

25

26

27

CEI Santo Dias

28

CCA Jardim das Rosas
Encontro com as Famílias – SASF Formosa em Parceria com o CCA
Jardim das Rosas
“Homenagem ao Dia Das Mães”

29

30

ATIVIDADES COPA DO MUNDO BRASIL 2014 – CCA JARDIM
DAS ROSAS

31

32

33

CCA JARDIM DAS ROSAS – “REUNIÃO COM OS
RESPONSÁVEIS”

CCA JARDIM DAS ROSAS – FORMAÇÃO SAS ARICANDUVA –
ENCONTRO COM OS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE PROTEÇÃO
BÁSICA DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS CRAS
ARICANDUVA/ FORMOSA/ CARRÃO PALESTRA: “SER FELIZ!”

34

CCA JARDIM DAS ROSAS – “PASSEIO AO TEATRO
MUNICIPAL”

35

36

CCA JARDIM DAS ROSAS –
“PASSEIO A PRAÇA DAS ARTES – CENTRO DE SÃO PAULO”

37

38

CCA JARDIM DAS ROSAS – “PASSEIO AO MUSEU DO
FUTEBOL”

39

CCA JARDIM DAS ROSAS – “FESTA E COMEMORAÇÃO DOS
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO”

40

CCA JARDIM DAS ROSAS – PASSEIO AO TEATRO POPULAR
JOÃO CAETANO
“PEÇA: LAMPIÃO E LANCELOTE”

41

CCA JARDIM DAS ROSAS – PASSEIO E APRESENTAÇÃO DE
DANÇA – “EVENTO CLUBE MANCHESTER DIA DO MEIO
AMBIENTE”

42

43

MSE/MA Vila Formosa

44

SASF / NCI Rio Claro / Sede Administrativa

45

46

No inicio do mês a Equipe SASF decorou o espaço para a Copa do Mundo e
confeccionou todas as lembranças para a Confraternização das Famílias do 1º Semestre
de 2014.

47

No dia 11 aconteceu a Confraternização das Famílias acompanhadas pelo
serviço.
Agradecemos a todos que direto ou indiretamente contribuíram para que a
Confraternização das Famílias atendidas pelo SASF São Rafael I acontecesse
com sucesso.














SMADS
CRAS SÃO MATEUS
PADRE MOREIRA
EQUIPE SASF
AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS
CEU SÃO RAFAEL
CCA CARLOS MARIGHELA
CCA CONSTRUINDO UM SONHO
CCA JARDIM DAS ROSAS
CJ SÃO FRANCISCO
ENGENHO TEATRAL
PROJETO GURI SANTA MARCELINA
MSE ESPAÇO JUVENTUDE

48

49

50

51

52

53

CCA Construindo um Sonho
Formatura do SASF

54

55

56

57

58

59

60

MSE Ermelino Matarazzo

61

62

63

NCI Iguatemi

64

65

CJ São Francisco

66

67

Feijoada CEI Jardim São Francisco

68

69

70

71

72

MSE São Mateus

73

74

75

76

77

Maurício

78

Gersino (Diretoria) e Família

79

REFLEXÃO
Metade - Caroline Bespalec

Não passe sua vida sendo metade do que deveria ser.
Sonhos podem sim se realizar.
Nunca se subestime.
Lute pelo que é correto.
Guardar sentimentos dentro de nós só nos deixa doentes.
O amor bate em nossas portas de maneiras e formas diferentes.
Amar demais nunca é demais, amar de menos é demais.
É necessário ouvir a voz do coração.
Honestidade é tudo.
O caráter é essencial.
Abra os olhos para as coisas que realmente importam, descarte o restante.
São poucos os que você pode depositar sua confiança, mas esses poucos estarão
sempre com você e de uma forma ou outra devem sempre ser lembrados.
Não faça da rotina um estilo de vida.
Busque novos horizontes.
Faça novas descobertas.
Ás vezes é preciso mudar.
E o mais importante: seja sempre você, e não passe sua vida sendo metade do
que deveria ser.

http://www.mensagenscomamor.com/mensagens/mensagens_motivacionais.htm#ixzz36
Er25kaO
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