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Matéria
Copa do Mundo de 1950
A principal novidade do Mundial disputado no Brasil foi a utilização de
números nas camisas dos jogadores
Por Redação ABRIL NA COPA 09/10/2013, às 15h00

As novidades da Copa do Mundo de 1950 / Crédito:
Ilustração Éber Evangelista

A NUMERAÇÃO
A grande novidade da Copa do Mundo de 1950 foi a utilização de números nas
camisas para identificar os jogadores. Os jogadores utilizavam números de
acordo com a posição de cada um em campo: 1 para o goleiro; 2, zagueiro
direito; 3, zagueiro esquerdo; 4, médio-direito; 5, médio-central; 6, médioesquerdo; 7, ponta-direita; 8, meia-direita; 9, centroavante; 10, meia-esquerda;
e 11, ponta-esquerda. A numeração nas camisas apareceu na decisão da
Copa da Inglaterra de 1933 (Everton x Manchester City), mas as seleções em
1938 não adotaram a ideia. No Brasil, os números começaram a ser usados
em 1947.
3

A CAMISA
O algodão das camisas já era melhor, mais leve e mais barato. Assim algumas
seleções conseguiram diversificar as cores de seus uniformes. Nas primeiras
Copas, por exemplo, a maioria das seleções usava apenas meiões pretos.
Nessa época, os teams tinham basicamente um único uniforme. O número 2
era uma raridade. Em 1950, apenas duas seleções usaram os uniformes
número 2: Espanha e Inglaterra. O chileno Sergio Livingstone inovou na Copa
do Mundo de 1950. Pela primeira vez, um goleiro atuou com camisas de
mangas curtas.
A BOLA
Na primeira Copa do Mundo pós-guerra, a bola oficial foi da marca Superball e
recebeu o nome de Super Duplo T. Nesse intervalo de 12 anos, desde 1938, a
tecnologia utilizada na fabricação das bolas possibilitou que a costura fosse
interna, ou seja, marcou o fim do cadarço e da amarração aparentes. Essa
tecnologia fez com que as bordas da bola fossem curvas e criassem menos
tensão nas costuras, tornando-a mais resistente. Também foi a primeira bola
em Mundiais que usou válvula de inflar. Por ser fabricada de couro, a Super
Duplo T absorve água e fica pesada nos dias de chuva. Coitados dos goleiros e
dos jogadores que tiverem de ficar nas barreiras nas cobranças de faltas. A
única nota triste é que a Super Duplo T entrou para a história como a bola do
“Maracanazo”.
ILUMINAÇÃO
Iugoslávia 3 x 0 Suíça foi o primeiro jogo na história das Copas a ser disputado
com iluminação artificial. A partida do dia 25 de junho estava prevista para
começar às 15 horas, mas, por ser o evento inaugural, houve uma cerimônia
que atrasou o início da disputa em 90 minutos. A vitória dos iugoslavos foi
acompanhada por 7336 torcedores.
A CHUTEIRA
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Durante a preparação para a Copa do Mundo, o lateral Nílton Santos
apresentou uma chuteira com solado flexível, lançada pela fábrica Maracanã.
Os calçados esportivos deixavam de ter cara de botinas para ficarem mais
parecidos com sapatilhas. O treinador Flávio Costa não gostou do que viu:
“Jogador meu não joga com isso”. Mas Nílton Santos fez que não ouviu e
continuou com a chuteira. As críticas ao novo tipo de calçado só foram
minimizadas quando o mesmo tipo de chuteira passou a ser feito na Alemanha.
O modelo alemão tinha doze cravos. Antes as chuteiras tinham apenas seis
travas.
A CONFUSÃO DOS FARDAMENTOS
Em México x Suíça, partida disputada em Porto Alegre, ambas as seleções
tinham fardamentos vermelhos e era preciso distingui-las. Os mexicanos
jogaram com camisas listradas em azul e branco, que foram emprestadas pelo
team do Cruzeiro de Porto Alegre. A Suíça venceu por 2 x 1. O Cruzeiro
gaúcho foi o segundo clube do mundo a ter sua camisa usada em uma Copa
do Mundo. Na disputa do terceiro lugar da Copa de 1934, na Itália, o time do
Napoli cedeu seu uniforme para a seleção da Áustria no duelo contra a
Alemanha. Os dois tinham uniformes alvinegros: como o jogo era em Nápoles,
a idéia era chamar a atenção do público.
http://placar.abril.com.br/materia/vida-moderna-as-inovacoes-em-campo-na-copa-domundo-de-1950
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Mário de Deus, 125, pode ser o mais velho do
mundo

Rafael Italiani
do Agora

O aposentado Mário Alberto de Deus, 125 anos, filho de escravos, conta
a história de sua vida sentado em banquinho de madeira em frente à sua casa,
um pequeno barraco no Jardim Helena (zona leste de SP).
O milagre está no sobrenome do aposentado Mário Alberto de Deus.
Com 125 anos, registrados em sua certidão de nascimento, o idoso, que vive
no Jardim Helena (zona leste), pode ser considerado a pessoa viva mais velha
do mundo.
Filho de escravos, nascido no dia 15 de dezembro de 1887 em Acaiaca
(MG), Deus vive em um barraco de madeira com chão de terra.
http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1266281.shtml
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Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida é um título católico dado a Maria, mãe de
Jesus. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, e dia 12 de outubro é
feriado nacional. Tem um santuário dedicado à sua imagem em São Paulo, e o
Papa João Paulo II consagrou a Basílica como o maior santuário mariano do
mundo. O dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado todos os anos, no
dia 12 de outubro, como feriado nacional no Brasil.
O Dia de Nossa Senhora é também conhecido como o "Dia das
Crianças", foi criado por um Deputado brasileiro para homenagear as crianças,
e escolheu esse dia pois é o dia da Mãe de Jesus.

Origem do Dia de Nossa Senhora Aparecida
No ano de 1717, pescadores lançaram suas redes no Rio Paraíba do
Sul, para pegar peixes grandes para um jantar especial para o Conde de
Assumar. Eles tentaram muito, e não estavam conseguindo nada. Quando já
estavam quase desistindo, um pescador chamado João Alves apanhou uma
imagem de Nossa Senhora da Conceição, mas sem a cabeça, e enrolou-a em
um manto. 17 anos depois do achado foi construída a primeira capela.
Quando a Princesa Isabel veio ao Brasil pela segunda vez, ofertou um
manto azul e uma coroa cravejada de diamantes.
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Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi proclamada Rainha do
Brasil e sua Padroeira Oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio
XI sendo coroada, e 50 anos depois foi decreto oficialmente que dia 12 de
outubro seria feriado oficial.
http://www.calendarr.com/brasil/nossa-senhora-aparecida/
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Dia da Criança

O responsável pela criação do dia das crianças foi o deputado federal
Galdino do Vale Filho, na década de 1920. Após ter sido aprovada pelos
deputados, a data de 12 de Outubro foi oficializada pelo presidente Arthur
Bernardes, através do decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924.
A data só passou a ser celebrada somente na década de 1960,
momento que a fábrica de Brinquedos Estrela decidiu fazer uma promoção em
conjunto com a Johnson &Johnson, com o lançamento da “Semana do Bebê
Robusto” que tinha por objetivo aumentar as vendas. Logo depois outras
empresas decidiram criar a Semana da Criança com o mesmo intuito. No ano
seguinte, os fabricantes de brinquedo decidiram escolher um único dia para a
promoção. A partir daí, o dia 12 de Outubro passou a ser uma das datas mais
importantes do ano para o ramo de brinquedos.
O dia das crianças é a segunda data mais importante para o comércio,
perdendo somente para o Natal.
A organização das Nações Unidas (ONU) comemora o dia de todas as
crianças do mundo em 20 de Novembro, data em que os países aprovaram a
Declaração dos Direitos das Crianças.
No Japão, o dia é comemorado em 5 de Maio, para os meninos, com
exposição de bonecos que lembram samurais, para as meninas a
9

comemoração é no dia 3 de Março, com exposição de bonecas. A China
também comemora no dia 5 de Maio.
Na Nova Zelândia a comemoração é no primeiro domingo de Março,
diferencia-se de algumas comemorações por não ser um dia para presentes e
sim um dia onde se passa tempo com a família, para rir e brincar.
Em Moçambique a celebração é no dia 1 de Junho, este foi instituído
para assinalar o dia em que muitas crianças de pouca idade foram cruelmente
assassinadas a sangue frio pelas forças nazistas em Junho de 1943.

Por Patrícia Lopes
Equipe Brasil Escola

http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-da-crianca.htm
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OUTUBRO ROSA
Como surgiu:

O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro
Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a
participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou
nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente ao
câncer de mama e ou mamografia no mês de outubro, posteriormente com a
aprovação do Congresso Americano o mês de Outubro se tornou o mês
nacional (americano) de prevenção do câncer de mama.
A história do Outubro Rosa remonta à última década do século 20,
quando o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the
Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada
em Nova York, em 1990 e, desde então, promovida anualmente na cidade
(www.komen.org).
Em 1997, entidades das cidades de Yuba e Lodi nos Estados Unidos,
começaram efetivamente a comemorar e fomentar ações voltadas a prevenção
do câncer de mama, denominando como Outubro Rosa. Todas ações eram e
são até hoje direcionadas a conscientização da prevenção pelo diagnóstico
precoce. Para sensibilizar a população inicialmente as cidades se enfeitavam
com os laços rosas, principalmente nos locais públicos, depois surgiram outras
ações como corridas, desfile de modas com sobreviventes (de câncer de
mama), partidas de boliche e etc. (www.pink-october.org).
A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes,
teatros e etc. surgiu posteriormente, e não há uma informação oficial, de como,
quando e onde foi efetuada a primeira iluminação. O importante é que foi uma
forma prática para que o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez mais
abrangente para a população e que, principalmente, pudesse ser replicada em
qualquer lugar, bastando apenas adequar a iluminação já existente.
A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita,
elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em entorno de tão
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nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma importante papel, pois
tornou-se uma leitura visual, compreendida em qualquer lugar no mundo.
A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao Outubro Rosa, foi a
iluminação em rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista
(mais conhecido como o Obelisco do Ibirapuera), situado em São Paulo-SP. No
dia 02 de outubro de 2002 quando foi comemorado os 70 Anos do
Encerramento da Revolução, o monumento ficou iluminado de rosa "num
período efêmero" como relembra o secretário da Sociedade Veteranos de 32 MMDC, o Coronel PM (reformado) Mário Fonseca Ventura.
Essa iniciativa foi de um grupo de mulheres simpatizantes com a causa
do câncer de mama, que com o apoio de uma conceituada empresa européia
de cosméticos iluminaram de rosa o Obelisco do Ibirapuera em alusão ao
Outubro Rosa.
Em maio de 2008, o Instituto Neo Mama de Prevenção e Combate ao
Câncer de Mama sediado em Santos-SP, em preparação para o Outubro Rosa,
iluminou de rosa a Fortaleza da Barra em homenagem ao Dia das Mães e pelo
Dia Estadual (São Paulo) de Prevenção ao Câncer de Mama comemorado todo
terceiro domingo do mês de maio. Mas o principal objetivo era alertar para a
causa do câncer de mama e incentivar as mulheres da região da Baixada
Santista a participarem do mutirão de mamografias realizado pelo Governo do
Estado de São Paulo. No estado de São Paulo todo ano são realizados 2(dois)
mutirões de mamografia sendo, um em maio e o outro em novembro.
As várias reportagens de tv e jornal, com a repercussão da Fortaleza da
Barra iluminada de rosa em maio de 2008, foram apresentadas no mesmo mês
no "Course for the Cure" realizado pela ong americana Susan G. Komen, no
Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo-SP.
Nota na primeira página do jornal A TRIBUNA - 12/maio/2008.
LUZ DE ALERTA - A Fortaleza da Barra ganhou ontem uma iluminação de cor
rosa, colocada pelo Instituto Neo Mama. O objetivo foi chamar a atenção da
sociedade para o Dia Estadual de Prevenção ao Câncer de Mama (no próximo
domingo) e homenagear as mães
Em outubro de 2008, diversas entidades relacionadas ao câncer de
mama iluminaram de rosa monumentos e prédios em suas respectivas cidades.
Aos poucos o Brasil foi ficando iluminado em rosa em São Paulo-SP, Santos12

SP, Rio de Janeiro-RJ, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, Salvador-BA, TeresinaPI, Poços de Caldas-MG e outras cidades.
O Brasil é mundialmente conhecido pelo seu maior símbolo, a estatua do
Cristo Redentor no Rio de Janeiro-RJ. E pela primeira vez, o Cristo Redentor
ficou iluminado de rosa no Outubro Rosa.
Em maio de 2009, o Instituto Neo Mama de Prevenção e Combate ao
Câncer de Mama, novamente iluminou de rosa a Fortaleza da Barra em
homenagem ao Dia das Mães e pelo Dia Estadual (São Paulo) de Prevenção
ao Câncer de Mama comemorado todo terceiro domingo do mês de maio. Mas
o principal objetivo era alertar para a causa do câncer de mama e incentivar as
mulheres da região da Baixada Santista a participarem do mutirão de
mamografias realizado pelo Governo do Estado de São Paulo.
Em outubro de 2009, se multiplicam as ações relativas ao Outubro Rosa em
todas as partes do Brasil. Novamente as entidades relacionadas ao câncer de
mama e empresas se unem para expandir a campanha.
Com uma visão estratégica o Instituto Neo Mama vai iluminar 2 (dois)
locais em Santos-SP, a Fortaleza da Barra e Pinacoteca Benedicto Calixto do
dia 23/10/2009 até o dia 02/11/2009. Esse período é em função de ficar
próximo do Mutirão de Mamografias que será realizado pelo Governo do
Estado de São Paulo no dia 14/11/2009. Como os locais iluminados ficam em
frente à praia, os mesmos poderão ser vistos pelos turistas dos navios de
cruzeiros e os do feriado prolongado de Finados onde aumenta o número de
turistas.

OBJETIVO
Cada ano vem aumentando a adesão ao movimento mundial "Outubro
Rosa", que visa chamar atenção, diretamente, para a realidade atual do câncer
de mama e a importância do diagnóstico precoce.
Aqui estão reunidas desde as primeiras iniciativas, até as que
atualmente manifestam-se no mundo.
O objetivo deste site é divulgar, de modo simples e verdadeiro, todas as
contribuições de vários segmentos da sociedade em relação a esta ação
mundial, que embeleza com seu tom rosa, nas mais diversas nuances,
13

monumentos e locais históricos, no sentido de nos mostrar, de modo belo e
feminino, a importância da luta contra o câncer que mais mata mulheres em
todo o mundo.
O importante é, na realidade, focar este sério assunto nos 12 meses do
ano, já que a doença é implacável e se faz presente não só no mês de outubro.
No entanto, este mês é representativo para a causa, tornando-se especial e
destacado dos demais.
Ninguém é dono desta iniciativa. Simplesmente desejamos contar a
história como ela é, respeitando aqueles que, muitas vezes de modo anônimo,
prestaram a sua homenagem e manifestaram seu acolhimento à causa.

http://www.outubrorosa.org.br/
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Campanha Novembro Azul mostra importância de
teste do câncer de próstata
Depois do Outubro Rosa, para a conscientização de mulheres sobre o
câncer de mama, é iniciada a campanha Novembro Azul. Ela é dedicada a
mostrar aos homens o quanto é importante fazer o teste que diagnostica o
câncer de próstata. Durante este mês, a Sociedade Brasileira de Urologia
(SBU), em parceria com Instituto Lado a Lado pela Vida, intensificam o alerta.
O Novembro Azul ocorre em outras partes do mundo. Para ajudar na
divulgação, importantes monumentos brasileiros, como o Congresso Nacional e
o Cristo Redentor, estão desde esta segunda-feira, dia 4, iluminados de azul. O
tema da campanha é Um Toque, um Drible.
Também semelhante ao Outubro Rosa, panfletos e palestrar em todas
as partes do País devem ser intensificados. Mas, historicamente, o trabalho de
conscientização dos homens é mais difícil. As mulheres costumam procurar
com mais frequência um médico a qualquer sinal da doença. E assim como
nelas, o diagnóstico precoce pode ser indispensável para a cura do câncer.

A doença
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens - o
primeiro é o de pele. Ele atinge principalmente homens com idade superior a
65 anos. A chance de cura é de 90% no estágio inicial. Os sintomas aparecem
raramente, mas são: dificuldade de urinar e necessidade de urinar mais vezes
durante o dia; dor nos ossos; infecção generalizada ou insuficiência renal.
Em 2012, 60 mil novos casos no Brasil foram registrados, de acordo com
o Instituto Nacional do Câncer (Inca). O exame para diagnosticar a doença é
uma combinação de um toque retal e o de sangue, mas somente uma biópsia
pode confirmar se é um câncer.
Em 17 de novembro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer
de Próstata.
http://www.cnm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2528
9:campanha-novembro-azul-mostra-importancia-do-teste-que-diagnostica-o-cancer-deprostata&catid=27:saude&Itemid=116
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Dia da Consciência Negra e o herói chamado Zumbi
Zumbi foi o grande líder do quilombo dos Palmares, respeitado herói da
resistência antiescravagista. Pesquisas e estudos indicam que nasceu em
1655, sendo descendente de guerreiros angolanos. Em um dos povoados do
quilombo, foi capturado quando garoto por soldados e entregue ao padre
Antonio Melo, de Porto Calvo. Criado e educado por este padre, o futuro líder
do Quilombo dos Palmares já tinha apreciável noção de Português e Latim aos
12 anos de idade, sendo batizado com o nome de Francisco. Padre Antônio
Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência de Zumbi
(Francisco). Em 1670, com quinze anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo.
Tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. "Zumbi" significa: a força
do espírito presente. Baluarte da luta negra contra a escravidão, Zumbi foi o
último chefe do Quilombo dos Palmares.
O nome Palmares foi dado pelos portugueses, em razão do grande
número de palmeiras encontradas na região da Serra da Barriga, ao sul da
capitania de Pernambuco, hoje, estado de Alagoas. Os que lá viviam
chamavam o quilombo de Angola Janga (Angola Pequena). Palmares
constituiu-se como abrigo não só de negros, mas também de brancos pobres,
índios e mestiços extorquidos pelo colonizador. Os quilombos, que na língua
banto significam "povoação", funcionavam como núcleos habitacionais e
comerciais, além de local de resistência à escravidão, já que abrigavam
escravos fugidos de fazendas. No Brasil, o mais famoso deles foi Palmares.
O Quilombo dos Palmares existiu por um período de quase cem anos,
entre 1600 e 1695. No Quilombo de Palmares (o maior em extensão), viviam
cerca de vinte mil habitantes. Nos engenhos e senzalas, Palmares era parecido
com a Terra Prometida, e Zumbi, era tido como eterno e imortal, e era
reconhecido como um protetor leal e corajoso. Zumbi era um extraordinário e
talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da
região. No Quilombo de Palmares plantavam-se frutas, milho, mandioca, feijão,
cana, legumes, batatas. Em meados do século XVII, calculavam-se cerca de
onze povoados. A capital era Macaco, na Serra da Barriga.
A Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, vulto de triste
lembrança da história do Brasil, foi atribuído a tarefa de destruir Palmares. Para
16

o domínio colonial, aniquilar Palmares era mais que um imperativo atribuído,
era uma questão de honra. Em 1694, com uma legião de 9.000 homens,
armados com canhões, Domingos Jorge Velho começou a empreitada que
levaria à derrota de Macaco, principal povoado de Palmares. Segundo Paiva de
Oliveira, Zumbi foi localizado no dia 20 de novembro de 1695, vítima da traição
de Antônio Soares. “O corpo perfurado por balas e punhaladas foi levado a
Porto Calvo. A sua cabeça foi decepada e remetida para Recife onde, foi
coberta por sal fino e espetada em um poste até ser consumida pelo tempo”.
O Quilombo dos Palmares foi defendido no século XVII durante anos por
Zumbi contra as expedições militares que pretendiam trazer os negros fugidos
novamente para a escravidão. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20
de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na
sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de
Zumbi dos Palmares, em 1695.
A lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no
calendário escolar, data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência
Negra. A mesma lei também tornou obrigatório o ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira. Nas escolas as aulas sobre os temas: História da África
e dos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional, propiciarão o resgate das contribuições dos
povos negros nas áreas social, econômica e política ao longo da história do
país.

Amélia Hamze
Profª da FEB/CETEC
ISEB/FISO-Barretos

http://www.brasilescola.com/sociologia/dia-consciencia-negra-heroi-chamadozumbi.htm

17

Dia da Proclamação da República
Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a república do Brasil.
Na época, o país era governado por D. Pedro II e passava por grandes
problemas, em razão da abolição da escravidão, em 1888.
Como os negros não trabalhavam mais nas lavouras, os imigrantes
começaram a ocupar seus lugares, plantando e colhendo, mas cobravam pelos
trabalhos realizados, o que gerou insatisfação nos proprietários de terras.
As perdas também foram grandes para os coronéis, pois haviam gasto
uma enorme quantidade de dinheiro, investindo nos escravos e o governo,
após a abolição, não pagou nenhuma indenização aos mesmos.
A guerra do Paraguai (1864 a 1870) também ajudou na luta contra o
regime monárquico no Brasil. Soldados brasileiros se aliaram aos exércitos do
Uruguai e da Argentina, recebendo orientações para implantarem a república
no Brasil.
Os movimentos republicanos também já aconteciam no país, a imprensa
trazia politização à população civil, para lutarem pela libertação do país dos
domínios de Portugal. Com isso, vários partidos teriam sido criados, desde
1870.
A Igreja também teve sua participação para que a república do Brasil
fosse proclamada. Dois bispos foram nomeados para acatarem as ordens de
D. Pedro II, tornando-se seus subordinados, mas não aceitaram tais
imposições. Com isso, foram punidos com pena de prisão, levando a igreja a ir
contra o governo.
Com as tensões aquecendo o mandato de D. Pedro II, o mesmo dirigiuse com sua família para a cidade de Petrópolis, também no estado do Rio de
Janeiro.
Porém seu afastamento não foi nada favorável, fez com que fosse posto
em prática um golpe militar, onde o Marechal Deodoro da Fonseca conspirava
a derrubada de D. Pedro II.
Boatos de que os responsáveis pelo plano seriam presos fizeram com
que a armada acontecesse, recebendo o apoio de mais de seiscentos
soldados.
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No dia 15 de novembro de 1889, ao passar pela Praça da Aclamação, o
Marechal, com espada em punho, declarou que a partir daquela data o país
seria uma república.
Dom Pedro II recebeu a notícia de que seu governo havia sido
derrubado e um decreto o expulsava do país, juntamente com sua família. Dias
depois, voltaram a Portugal.
Para governar o Brasil República, os responsáveis pela conspiração
montaram um governo provisório, mas o Marechal Deodoro da Fonseca
permaneceu como presidente do país. Rui Barbosa, Benjamin Constant,
Campos Sales e outros, foram escolhidos para formar os ministérios.

Por Jussara de Barros
Graduada em Pedagogia
http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-darepublica.htm
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Campanha contra a violência a mulher
será levada à escolas
Para a ministra Eleonora Menicucci, é fundamental que o foco da
campanha seja voltado para crianças e adolescentes

A segunda fase da campanha de combate à violência contra a mulher foi
lançada nessa sexta-feira, 22. A nova etapa irá focar na conscientização de
crianças de adolescentes. Serão divulgados dois videoclipes musicais em
escolas: um gravado por artistas e outro por crianças. O objetivo é informar os
jovens sobre os altos índices de violência doméstica.
A ministra Eleonora Menicucci, titular da pasta, considerou fundamental que o
foco dessa campanha seja voltado para crianças e adolescentes. “Com ela [a
campanha] eu tenho certeza de que conseguiremos mudar valores e cultura
que são impregnados nas crianças que passam a achar até natural a violência
contra as mulheres. Por outro lado, eu tenho certeza que essa campanha nas
escolas vai mudar definitivamente essa cultura”.
A campanha vai promover ações em todo o território nacional no ano de
2014 para conscientizar os cidadãos e diminuir o número de mortes de
mulheres no Brasil.
De acordo com estatísticas divulgadas pela Redeh, a cada duas horas, uma
mulher é assassinada no país; 30% das mulheres já sofreram algum tipo de
violência

doméstica;

e,

a

cada

dois

minutos,

cinco

mulheres

são

violentamente agredidas. Em 2012, 50.617 casos de estupro foram
registrados

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/campanha-de-violenciacontra-a-mulher-sera-levada-com-musica-para-as-escolas-de-todo-opais/82260/
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Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres:
20 de novembro a 10 de dezembro

http://www.cfess.org.br/arquivos/contraviolenciamulher2.pdf
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História e significado da árvore de Natal

Em vários países do mundo, as pessoas montam árvores de Natal para enfeitar
casas e outros ambientes. Junto com as decorações natalinas, as árvores
garantem

um

clima

especial

nesta

importante

época

do

ano.

De acordo com pesquisadores das tradições cristãs, a montagem de árvore de
Natal teve início no ano de 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Numa
determinada noite, enquanto andava pela floresta, Lutero ficou impressionado
com os lindos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a
formar a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvore em sua
residência. Além das estrelas, algodão e outros ornamentos, Lutero usou velas
acesas para mostrar aos seus familiares a linda cena que havia visto na
floresta.
Esta tradição chegou ao continente americano através de alguns alemães, que
vieram residir na América durante o período colonial.
No Brasil, país em que o cristianismo prevalece, as árvores de Natal estão
presentes em diversos lugares na época natalina, pois, além de decorar,
simbolizam paz, alegria e esperança. As árvores de Natal também simbolizam
a vida, pois em dezembro no hemisfério norte, ocorre o inverno e as árvores
perdem as folhas. Uma árvore frondosa e cheia de enfeites simboliza a vida.
Dia de montar a árvore de Natal
- De acordo com a tradição católica, a árvore de Natal deve ser montada a
partir do dia 30 de novembro, que é o começo do período do advento. Sua
montagem deve ser aos poucos, intensificando-se a partir de 17 de dezembro
(momento em que a Bíblia começa a falar do nascimento de Jesus). Em 6 de
janeiro (Dia de Reis), de acordo com esta tradição, é o dia de desmontar a
árvore de Natal.

http://www.suapesquisa.com/natal/arvore_natal.htm
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Significado de Natal
O que é Natal:
O significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo e sua comemoração
anual, que acontece há mais de 1600 anos no dia 25 de dezembro.
O nascimento de Jesus é o significado do Natal hoje em dia.
Natal se refere a nascimento ou ao local onde ocorreu o nascimento (por
exemplo, "cidade natal" significa "cidade onde aconteceu o nascimento"). A
palavra "natal" significa "do nascimento".

Origem do Natal
Natal (com inicial maiúscula) é o nome da festa religiosa cristã que celebra o
nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. O dia de Natal,
25 de dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no ano de 350 através do
Papa Julio I, sendo mais tarde oficializado como feriado. A Bíblia não diz nada
sobre o dia exato em que Jesus nasceu e por isso a comemoração do Natal
não fazia parte das tradições cristãs no início. O Natal começou a ser
celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália, que por tradição
acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal em
substituição da Saturnália foi uma tentativa de facilitar a aceitação do
cristianismo entre os pagãos.

História do Natal
A história do Natal está descrita na Bíblia, nos evangelhos de Mateus e Lucas.
De acordo com a história do Natal descrita na Bíblia, Jesus nasceu em Belém,
em um estábulo.
"E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto,
para que todo o mundo se alistasse (Este primeiro alistamento foi feito sendo
Quirino presidente da Síria). E todos iam alistar-se, cada um à sua própria
cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à
cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi), A fim
de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que,
estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à
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luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa
manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia
naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam,
durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio
sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande
temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de
grande alegria, que será para todo o povo: Pois, na cidade de Davi, vos nasceu
hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: Achareis o
menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante,
apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e
dizendo: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os
homens". (Lucas 2:1-14)

Significado dos Símbolos de Natal
As comemorações de Natal incluem a presença de diversos símbolos
tradicionais como a ceia de Natal, árvore de Natal, o Papai Noel, as músicas, a
troca de presentes, o presépio, a iluminação e outras decorações natalinas.
Árvore de Natal
A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares, e normalmente é um
pinheiro. Há muitas versões sobre a associação da árvore ao Natal. Uma
delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a Santíssima
Trindade. O costume de enfeitar as árvores de Natal surgiu na Alemanha. Na
América Latina, apenas no século XX teve início essa tradição. Atualmente, as
árvores são naturais ou artificiais, sendo que estas últimas encontram-se à
venda em cores variadas.
Papai Noel
Inspirado na figura de São Nicolau, um bispo do século III, o Papai Noel é
responsável por trazer os presentes das crianças no Natal, segundo a
tradição.
Estrela de Natal
Simboliza a estrela que guiou os reis magos até o local do nascimento de
Jesus, segundo o relato do Evangelho de Mateus, na Bíblia.
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Presentes de Natal
Os reis magos deram presentes para Jesus e o bispo Nicolau (que originou
Papai Noel) era conhecido por dar presentes. Trocar presentes é uma das
tradições de natal mais antigas.
Velas de Natal
Tanto as velas de Natal como as outras iluminações de natal simbolizam
Jesus, que afirmou ser "a luz do mundo".
Em termos gerais, o Natal significa paz, alegria, fraternidade e generosidade.
Todas as tradições associadas às comemorações natalinas proporcionam um
forte aumento das vendas, constituindo a melhor época para os comerciantes.

http://www.significados.com.br/natal/

25

Papai Noel
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Representação moderna da figura de Pai Natal

Papai Noel (português

brasileiro)

ou Pai Natal (português

europeu)

("Noël" é natal

em francês) é uma figura lendária que, em muitas culturas ocidentais,
traz presentes aos lares de crianças bem-comportadas na noite da Véspera de
Natal, o dia 24 de dezembro, ou no Dia de São Nicolau (6 de dezembro). A
lenda pode ter se baseado em parte em contos hagiográficos sobre a figura
histórica de São Nicolau. Uma história quase idêntica é atribuída no folclore
grego e bizantino a Basílio de Cesareia. O Dia de São Basílio, 1 ou 1.º de
janeiro, é considerado a época de troca de presentes na Grécia.
O verdadeiro Papai Noel foi uma pessoa de carne e osso, mais
precisamente São Nicolau Taumaturgo – um arcebispo turco. São Nicolau
costumava ajudar pessoas pobres da cidade de Mira colocando moedas de
ouro nas chaminés de suas casas durante a época de Natal. Mais tarde,
diversos milagres foram atribuídos a São Nicolau fazendo-o por se tornar
santo. Sua imagem como símbolo natalino teve origem na Alemanha, e de lá
se espalhou para mundo inteiro.
Enquanto São Nicolau era originalmente retratado com trajes de bispo,
atualmente Papai Noel é geralmente retratado como um homem rechonchudo,
alegre e de barbabranca trajando um casaco vermelho com gola e punho de
manga brancos, calças vermelhas de bainha branca, e cinto e botas de couro
preto. Essa imagem se tornou popular nos EUA e Canadá no século XIX
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devido à influência da Coca-Cola, que na época lançou um comercial do bom
velhinho com as vestes vermelhas. Essa imagem tem se mantido e reforçado
por meio da/dos mídia (português

brasileiro)

ou meios (português

europeu)

publicitária(os),

como músicas, filmes e propagandas.
Conforme a lenda, Papai Noel mora no Extremo Norte, numa terra de
neve eterna. Na versão americana, ele mora em sua casa no Polo Norte,
enquanto na versão britânica frequentemente se diz que ele reside nas
montanhas de Korvatunturi na Lapônia, Finlândia. Papai Noel vive com sua
esposa Mamãe Noel, incontáveis elfos mágicos e oito ou nove renas voadoras.
Outra lenda popular diz que ele faz uma lista de crianças ao redor do mundo,
classificando-as de acordo com seu comportamento, e que entrega presentes,
como brinquedos ou doces, a todos os garotos e garotas bem-comportados no
mundo, e às vezes carvão às crianças mal comportadas, na noite da véspera
de Natal. Papai Noel consegue esse feito anual com o auxílio de elfos, que
fazem os brinquedos na oficina, e das renas que puxam o trenó.
O

personagem

foi

inspirado

em São

Nicolau

Taumaturgo, arcebispo de Mira na Turquia, no século IV. Nicolau costumava
ajudar, anonimamente, quem estivesse em dificuldades financeiras. Colocava o
saco com moedas de ouro a ser ofertado na chaminé das casas. Foi
declarado santo depois

que

muitos milagres lhe

foram

atribuídos.

Sua

transformação em símbolo natalino aconteceu na Alemanha e daí correu o
mundo inteiro.
Há bastante tempo existe certa oposição a que se ensine crianças a
acreditar em Papai Noel. Alguns cristãos dizem que a tradição de Papai Noel
desvia das origens religiosas e do propósito verdadeiro do Natal. Outros
críticos sentem que Papai Noel é uma mentira elaborada e que é eticamente
incorreto que os pais ensinem os filhos a crer em sua existência. Ainda outros
se opõem a Papai Noel como um símbolo da comercialização do Natal, ou
como uma intrusão em suas próprias tradições nacionais.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Papai_Noel
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Aconteceu
SASF
Em 11/10/2013 aconteceu à festa do dia das crianças no salão de festa espaço Sonhos.
Participaram as crianças que são acompanhadas pelo serviço.
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No decorrer do mês aconteceram oficinas de geração de renda para as famílias
acompanhadas pelo serviço e comunidade local. A Oficineira ensinou como fazer Cone
de Chocolate.
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A reunião socioeducativa dos Pólos do Vila Bela, Promorar, Jd. São Francisco e Jd.
Rodolfo Pirani foi ministrada pelo Luciano funcionário do CTA São Mateus. Tema:
“Doenças Sexualmente Transmissíveis”
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No mês de Outubro os funcionários da Equipe SASF comemoraram o Dia do Educador.
Neste dia foi promovida limpeza de pele para os funcionários.
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Em outubro uma parceria entre a PMSP e o Centro Cultural da Brasil/Turquia, doaram
2.000 kg de carne. Todas as famílias atendidas pelo SASF I foram beneficiadas.
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Casa da Mulher
Atividade de outubro do Centro Defesa e Convivência da Mulher
Cidinha Kopcak.
DIA DO EDUCADOR – FINAL DA COMEMORAÇÃO COM MÚSICA AO VIVO.

PALESTRA SOBRE VIOLÊCIA DOMÉSTICA NA ÁREA METROPOLITANA - 9
DA POLÍCIA MILITAR
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CCA Jardim das Rosas

Reunião com Responsáveis – 13 de Setembro de 2013

Aula de Dança – Agosto de 2013
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Aula de Dança - Agosto de 2013
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Comemoração da Festa de Aniversariantes - 27 Setembro
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Comemoração da Festa de Aniversariantes - 27 Setembro

Comemoração do Dia Dos Pais – Agosto de 2013
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Comemoração do Dia Dos Pais – Agosto de 2013

Passeio ao Circo Spacial - 08 de Agosto de 2013

Passeio ao Circo Spacial - 08 de Agosto de 2013
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CCA Carlos Marighela
Passeio Cata Vento
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Parceria CDC Centauro (Rodolfo Pirani) – Todas as segundas-férias aulas de esportes e
inclusão com Professor Junior.
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Dias das Crianças
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Dia do Educador
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Fechamento Entidade Padre Moreira – Apresentação de dança dos CCA´s Carlos
Marighela, Padre Moreira, Construindo um Sonho e Jardim das Rosas – com a música
Problema Social

51

Sesc Itaquera
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Passeio Zoológico São Paulo
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Dia da Consciência Negra – Visita ao NCI Rio Claro – Apresentação de Dança Chris
Brown e Garota de Ipanema
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REFLEXÃO
Natal repleto de alegria e paz
Natal, época em que estamos tão sensíveis e alegres... ...que contagiamos a
todos, e que podemos refletir sobre nossos verdadeiros amigos. Fazemos um
balanço de nossas vidas, somamos todas as alegrias, e subtraímos as
tristezas. Gostaria que nessa noite de confraternização, nossos
relacionamentos, se estreite ainda mais,e que nossa amizade, que perdure
para sempre. Ter você como amigo, é uma dádiva,sua companhia nos
momentos mais difíceis, faz tudo ficar mais leve. Que o seu Natal, seja repleto
de alegria e paz, sinceramente é o que eu desejo.

Uma época maravilhosa
Uma época maravilhosa para refletirmos e buscarmos encontrar, a verdadeira
felicidade, e o maior presente de todos os tempos é Jesus. Ele não é Papai
Noel, mas pode dar felicidade verdadeira. Não pode ser confundido com o bom
velhinho porque está vivo, não só no coração dos que o seguem, mas
independente desses. Jesus nasceu com o objetivo global e específico, uma
missão clara de vida, determinada desde o começo dos tempos. Ele nasceu
para dar uma solução que funcione objetiva a separação que existe entre os
homens e Deus. Nós insistimos em vivermos a nossa própria maneira
orgulhosos, e procurando trazer alívio ao insistente vazio interior. Felicidade é
possível, desde que nós tenhamos coragem de nos comprometer com Deus,
convidando o agora mesmo para assumir o controle total de nossa vida, e não
só de nossos problemas, e nos fazer uma nova pessoa de dentro pra fora. Ai
sim! A época do Natal terá real significado para todos, os efeitos serão eternos
um abração e um Natal feliz sobre os cuidados de Jesus.

http://www.mensagenscomamor.com/historia_do_natal_oracao_de_natal_mensagem_d
e_natal.htm
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