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massagem drenodetox by Nany Mota
cabeleireiro| manicure/pedicure

podologia | massagens | maquiagem 
permanente e alongamento de cílios

jet bronze | nutricionista | radiofrequência
penteado | corte bordado | spa dos pés 

micropigmentação de sobrancelhas e olhos
tratamentos estéticos corporais e faciais

auriculoterapia | depilação

ffestetica     |        esteticaformas  
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LUIZ BRAZ

“UmA NovA CoNstItUINte, 
eIs o RemedIo”

LUIZ BRAZ:

“UmA NovA CoNstItUINte, 
eIs o RemedIo”´́
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Poucos pratos são tão eficientes no combate ao frio quanto a sopa. Se for de mandioquinha, então, o efeito 
é tiro e queda. Para um jantar leve, saudável e bem quentinho, aproveite a temporada de inverno e prepare 
em casa a receita do chef Marcos Alvim, do Carmelo Armazém.

Ingredientes

100g de batata baroa em pedaços
20g manteiga
20g cebola
30g de alho poró picado
300 ml de caldo de galinha
sal e pimenta a gosto
1 pão italiano redondo e com casca grossa

Modo de preparo

Refogue a cebola na manteiga por 5 minutos.
Adicione o alho poró e continue refogando por mais 5 minutos.
Adicione o caldo de galinha e a batata baroa.
Ferva por 10 minutos e continue cozinhando em fogo médio até a batata ficar bem macia e desmanchando.
Deixe esfriar e bata no liquidicador.
Volte ao fogo e adicione o sal e a pimenta a gosto.

Para servir

Retirar um pedaço redondo da parte de cima do pão italiano, retirar todo miolo e aquecer o pão 30 
segundos no microondas. Em seguida, preencher o pão com a sopa e servir.

Sopa de batata baroa com alho poró

Av. Getúlio Vargas, 1704, Térreo - Menino Deus - POA.                  (51) 3023.3435

Jornal Comando da Cidade | Porto Alegre, Julho 2017 2



Aqui está mais uma razão para continuar 
a apreciar uma xícara de café por dia: 

os pesquisadores analisaram as pessoas com 
o hábito diário de consumir a bebida e dizem 
que elas vivem mais. Os dois estudos foram 
publicados nesta segunda-feira (10) na revista 
científica “Annals of Internal Medicine”.

O primeiro deles descobriu que os consumidores 
da bebida, em comparação com os não-
consumidores, têm um menor risco de morte. 
Os dados são de 10 países europeus e incluem 
520 mil homens e mulheres, uma das maiores 
amostras para uma pesquisa já feita em relação 
ao café.

O artigo é de autoria de pesquisadores da 
Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer 
do Imperial College London, com informações 
do Grupo Europeu de Investigação para o Câncer 
e a Nutrição (EPIC).

A outra pesquisa atribui um maior consumo de 
café a um menor risco de morte em diferentes 
etnias. De acordo com os cientistas da 
Universidade do Sul da Califórnia, a análise por 
cor de pele é importante porque cada raça tem 
um estilo de vida diferente.

O estudo multiétnico acompanhou mais de 185 
mil pessoas durante 16 anos, em média. Estão 
no artigo a análise sobre o consumo de café de 
afro-americanos, nativos americanos e do Havaí, 
japoneses, latinos e brancos.

A conclusão deste segundo artigo é a seguinte: 

pessoas que consomem uma xícara de café por 
dia são 12% menos propensas a morrer do que 
quem não bebe. Essa associação foi ainda mais 
forte para quem bebe de duas a três xícaras por 
dia: 18% reduziram a chance de morte.

Outro ponto é que o benefício de uma vida mais 
longa pode ocorrer também para quem bebe café 
descafeinado: não é a cafeína o componente-
chave, de acordo com Veronica W. Setiawan, 
autora principal do estudo multiétnico.

"Não podemos dizer que o café te deixará ficar 

mais velho, mas vemos uma associação", disse 
Setiawan. "Se você gosta de tomar café, beba! 

Se você não é um bebedor de café, então pode 
considerar começar a tomar", completou.

O café é uma das mais importantes bebidas do 
mundo: cerca de 75% dos adultos dos Estados 
Unidos são consumidores e 50% dizem beber 
diariamente. Antes desses dois estudos, a bebida 
já era associada a um menor risco de morrer por 
doenças do coração, câncer, infarto, diabetes, 
doenças respiratórias e renais.
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Farmácia Santa Rita
Av. Getúlio Vargas, nº 736 
Menino Deus - POA/RS
(Esq. Gen. Caldwell)

*Tele entrega sem taxas:
(51) 3233.6108 / 3231.0430

 98931.4542
farmaciasantaritapoa@gmail.com

Venha conferir nossos 
produtos e serviços!

*Consulte valor de pedido mínimo.

Beber café ajuda a viver mais, dizem cientistas



Ao consultar a história 
religiosa dos povos, nota-se a 

preocupação em edificar templos 
idólatras. Estátuas de animais, 
mitos e deuses lendários ganharam 
a adoração em lugar do Deus 
Criador do universo.  Os devotos 
estavam resumidos a patriarcas, 
que a céu aberto montavam com 
pedras altares, onde sacrificavam 
e faziam suas orações.  O primeiro 
Tabernáculo a Deus foi construído 
pelo povo hebreu durante a 
caminhada rumo a terra prometida, 
após a libertação da escravidão 
egípcia. O templo era móvel, com 
estrutura de madeira e fechamento 
em tecido. Se considerarmos a 
história, é algo recente, isto é, há 
aproximadamente 1400 anos antes 
de Cristo. Enquanto os Egipcios, 
gregos e demais povos, cultuavam 
imagens e mitos em grande escala. 
O desenho do Tabernáculo foi 
projetado no céu, com todos os 
detalhes, e passado a Moisés 
para sua execução. Seguindo as 
mesmas orientações, foi construído 
em pedras e madeira o Templo 
de Jerusalém sob o governo de 
Salomão: “Assim como foi Moisés 

divinamente instruído, quando 
estava para construir o Tabernáculo; 
pois diz ele: Vê que faças todas as 
coisas de acordo com o modelo que 
te foi mostrado no monte” (Hb 8.5). 
A casa de Deus é um local sagrado, 
a ordem das coisas estabelecida 
no plano material do passado, nos 
remetem a um comportamento e 
respeito espiritual na igreja de hoje.  
As determinações quanto a altura, 
largura, divisórias, cores, utensílios,  
tudo deveria obedecer a disposição 
e o formato celestial, não somente 
por questões estéticas, mas para que 
o cristão tenha consciência do solo 
que está pisando.
O Tabernáculo projetado com uma só 
porta de entrada, esta, voltada para o 
nascente do sol, representando a vida 
desde o princípio, com a iluminação 
de Jesus Cristo para que a inspiração 
se estabeleça na plenitude. “Eu sou 
a porta. Se alguém entrar por mim, 
será salvo; entrará e sairá e achará 
pastagem” (Jo 10.9).  Moisés foi 
também orientado a utilizar o tecido 
em quatro cores para a porta: Branco 
de linho finíssimo: Jesus o único 
que passou pela terra imaculado 
e puro, sem mancha do pecado. 

Azul: representando o Caminho 
que nos leva para o céu. Púrpura: a 
vestimenta do Rei, Jesus é o Rei e 
Pastor das nossas almas, soberano 
acima de todos os reis. O carmesin 
representa o sangue, o sacrifício,  a 
dor para salvar a alma dos pecadores. 
Quem entra por essa porta será 
salvo, estará livre do aguilhão da 
morte.Jesus falou a esse respeito e, 
com suas próprias palavras afirmou: 
A porta da salvação é estreita. A 
porta do Tabernáculo é Jesus Cristo, 
o único Caminho  que nos conduz à 
vida: quem entrar, será salvo; entrará 

e sairá e achará pastagem. Ao passar 
por essa porta, conscientes do 
lugar que estamos entrando, já não 
estaremos vivendo como homens, 
mas como anjos. Há uma linguagem 
profunda também no altar do 
sacrifício, na mesa da proposição 
com os doze pães, no candelabro 
de sete hastes, e finalmente o lugar 
Santíssimo, que contém a Arca da 
Aliança, reservado somente para 
a entrada do Sumo Sacerdote uma 
vez por ano. Meditemos nisso e que 
Deus nos abençoe com o orvalho do 
céu.
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A LINGUAGEM DO TEMPLO  

É perceptível nos meios que 
convivo e atuo  que as pessoas 

estão totalmente desacreditadas, 
desanimadas, descrentes e deixando 
a vida levá-las como canta o Samba 
que todos conhecemos!
Isto é preocupante! Porém existe 
uma parte deste povo que age 
positivamente e consegue vencer o 
desânimo ou o desafio e partem para 
a continuação do foco, sem perder 
a esperança e sem a famosa "cara 
emburrada"!
Buscando o que pode ser semelhante 
ou comum entre eles ou esta parte 
percebemos muitas ações uma delas 
é a fé, a prática da espiritualidade!
É tambem comum perceber que 
o profissional que nao exercita 

a espiritualidade demontra 
comportamentos de uma pessoa 
morna, se não morta ou até maldosa, 
contaminando o ambiente ao seu 
redor!
Vou me utilizar do livro da biblia 
sagrada que na Carta aos Hebreus, 
Capitulo 11, versículos 1 e seguintes 
diz:

"FÉ É O FUNDAMENTO DA 
ESPERANÇA, É UMA CERTEZA 
A RESPEITO DO QUE NÃO SE 
VÊ..."

Os profissionais que exercitam a fé 
acreditam que o mundo está triste 
e desanimado, porque estamos 
perdendo a ESPERANÇA, pois o 

seu fundamento, seu sustentáculo é 
a FÉ e sem ela nos distanciamos dos 
nossos sonhos, do ser humano, dos 
nossos projetos, da nossa meta e nos 
distanciamos daquilo que nossos 
olhos carnais não vê e o foco cada 
dia é menos no ser e muito mais no 
ter, gerando assim o desequilíbrio 
muitas vezes emocional, financeiros 
e nos relacionamentos!
em esperança, fica-se sem fé e sem fé 
interior ABANDONAMOS nossas 
crenças fortalecedoras (Hebreus, 
3-12), e quem as  abandona é um 
morto-vivo, vive o presenteismo, 
ou seja, está no corpo mas não de 
mente, não inteiramente, o foco está 
em outro lugar não no que precisa!
Assim, aqueles que creem e vivem a 

espirutualidade no meio profissional 
acrefita que é necessário exercitar e 
praticar mais o amor, especialmente 
a si e ao próximo! Com a prática 
dele em nosso dia a dia seremos 
menos cruéis, enfurecidos e 
insensíveis, compreendemos mais 
o outro e assim fortalece o trabalho 
em equipe!
O convite é: viver o HOJE como 
uma dádiva que ele já tem no nome: 
PRESENTE e porque não "um 
presente Divino?" Viva cada dia 
com suas devidas preocupações 
porém cheios de esperança e 
veremos a solução para todos os 
desafios ou no mínimo passaremos 
a ter uma melhor compreensão e 
aceitação deles!

Espiritualidade e profissionalismo combinam?



Professor
Nathanael

Jornal Comando da Cidade | Porto Alegre, Julho 20175 Consultório Presságiu’s: 
Praça Osvaldo Cruz 15 - Ed. Coli-

seu - 14° andar - Sala 1405 - Porto 
Alegre 
Fone:

(51) 3228-6768

TRABALHO: seu poder 
de liderança o fará ganhar 
destaque perante os colegas e 
superiores. AMOR: planeje algo 
especial com a pessoa amada. 
SAUDE: reduza a ingestão de 
industrializados.   Nº: 504. COR: 
bege. 

ÁRIES
TRABALHO: você precisa 
aprender a lidar com imprevistos, 
pois nem tudo sairá como 
o esperado. AMOR: sua 
possessividade afastará a pessoa 
amada. SAUDE: dedique-se 
a cuidar de sua pele. Nº: 128 . 
COR: laranja.

TOURO
TRABALHO: redobre sua 
atenção, pois um erro poderá 
acabar com o que você já 
conquistou. AMOR: afaste-se de 
intrigas e fofocas. SAUDE: cuide 
melhor de si mesmo. Nº: 105 
COR: bege.

GÊMEOS
TRABALHO: uma pessoa bem 
sucedida poderá ajuda-lo a 
avançar em seus projetos. AMOR: 
não deixe a pessoa amada de lado 
ou irá perdê-la. SAUDE: cuidado 
com acidentes domésticos.        
Nº: 522. COR: caramelo.

CÂNCER

TRABALHO: resolva assuntos 
pendentes para poder seguir 
em frente com seus planos. 
AMOR: reserve mais tempo 
para estar ao lado de quem você 
ama. SAUDE: sem problemas.         
Nº: 148. COR: lilás. 

LEÃO
TRABALHO: mantenha o 
controle de suas finanças e 
evite qualquer gasto fora do 
orçamento. AMOR: passe mais 
tempo ao lado da família e 
dos amigos. SAUDE: inclua 
exercícios leves em sua rotina. 
Nº: 176. COR: vermelha.

VIRGEM
TRABALHO: canalize 
sua energia em um projeto 
profissional para o futuro. 
AMOR: planeje algo especial 
ao lado de quem você ama. 
SAUDE: cuidado com os 
excessos físicos e alimentares. 
Nº: 335. COR: verde.

LIBRA
TRABALHO – acredite no seu 
potencial para lutar por um cargo 
ou um novo emprego. AMOR: 
controle seu ciúme ou colocará 
seu relacionamento em perigo. 
SAUDE: faça exames de rotina. 
Nº: 584. COR: cinza.

ESCORPIÃO

TRABALHO: seu autoritarismo 
resultará em desentendimentos 
com a equipe e poderá deixa-lo 
isolado. AMOR: sua falta de 
confiança pode atrapalhar sua 
vida afetiva. SAUDE: cuide mais 
de si mesmo. Nº: 413. COR: 
laranja.

SAGITÁRIO
TRABALHO: o ambiente 
profissional será sua fuga para 
os problemas domésticos. 
AMOR: seja honesto sobre seus 
sentimentos.  SAUDE não ignore 
os sinais do seu corpo. Nº: 257. 
COR: amarelo.

CAPRICÓRNIO
TRABALHO: prepare-se para 
gastos inesperados que possam 
causar preocupações. AMOR: 
: peça conselhos a alguém de 
confiança antes de tomar uma 
decisão. SAUDE: controle seu 
nervosismo. Nº: 815. COR: rosa.

AQUÁRIO
TRABALHO: uma pessoa mais 
experiente o ajudará a encontrar 
seu caminho profissional. 
AMOR: não menospreze 
os sentimentos de quem lhe 
quer bem. SAUDE: trate 
complicações digestivas. 
Nº: 512. COR: gelo.

PEIXES



A VOZ DO

*Por Cláudia Vasconcellos

Gerson Pessi, diretor da escola 
São Francisco Menino Deus
 
“Sem dúvida a Finlândia é referência 
em educação no mundo. Porém, 
acho que quando se fala em escola 
do futuro, em tecnologia dentro da 
sala de aula, têm seus benefícios, 
sem dúvida, mas nunca vai haver na 
educação algo que substitua o calor 
humano e a afetividade por parte do 
professor, do educador”, afirma o 
diretor. Na sua opinião, a educação 
se faz muito no contato físico, no 
olhar, na relação e na inter-relação 
entre as pessoas, coisas que a 
tecnologia nunca poderá oferecer. 

“A tecnologia vai apresentar 
alguns benefícios, mas ela não vai 
ter condições de trabalhar com 
as questões humanas que são tão 
importantes para as pessoas. Uma 
criança ou um jovem que está se 
preparando para a vida profissional 
precisa, acima de tudo, saber se 
relacionar com as outras pessoas.
Temos dados que, hoje no mercado 
de trabalho, as pessoas estão sendo 
demitidas não porque elas não são 
competentes, mas porque não sabem 
se relacionar com os outros. Então 
numa escola onde a tecnologia é o 
principal instrumento de educação, 
não tende a dar certo. Pode dar certo 

se a tecnologia vier para agregar. Mas 
o que me preocupa nesse processo é 
que daqui a pouco isso tudo se torne 
totalmente automático, que a aula 
seja automática. Tipo, o professor 
orienta, o aluno vai e olha no tablet 
e aquilo fica de uma forma tão 
mecânica, automática, que o contato 
humano e a troca de experiências 
ficam em segundo plano. Isso é 
o que me preocupa. O aluno pra 
aprender, ele precisa primeiro saber 
que o professor gosta dele, que 
existe um sentimento de carinho, 
de amor, de troca para depois ele 
buscar o aprendizado. Se a educação 
ficar muito na tecnologia talvez o 

sentimento não apareça. Essa é a 
preocupação que tenho, mas deixo 
claro que a tecnologia é importante. 
Mas nós, como educadores, temos 
que fazer um contraponto, pois os 
alunos hoje tem essa tecnologia em 
casa. Eles têm tablet, computador, 
celular e notebook. Talvez a escola 
seja um lugar que eles não tenham 
contato com essas tecnologias. Mas 
em termos práticos, os professores 
podem ter seu controle dos planos 
de aula, lançar as notas no sistema, 
se ele precisar de uma informação 
ele pode procurar no Google, ao 
invés de ir correndo na biblioteca. O 
único cuidado que devemos ter é que 
não se perca a essência da educação, 
que é o amor, a troca, o afeto. Isso 
sim é o que traz o aprendizado como 
conseqüência.”
 
Luis Carlos Feijó, pai de um 
aluno de 10 anos, da Escola São 
Francisco Menino Deus

“Isso depende muito da cultura. 
Nossa cultura não é tão avançada 
quanto a deles, mas acho a idéia 
boa. Os professores teriam que se 
aperfeiçoar mais e todos saberiam 
de todas as áreas. Na Finlândia 

Com o objetivo de atender 
às exigências da sociedade 

futura e  proporcionar aos alunos 
as habilidades do século XXI, 
Helsinque, capital da Finlândia, 
vem redesenhando sua educação 
desde  agosto de 2016. Além disso, 
o Ministério da Educação daquele 
país, cujo sistema educacional é o 
mais eficiente do mundo, lançou 
o programa Escola do Futuro, 
sendo que o novo currículo foi 
implementado em todas as escolas 
da capital.

Segundo informa Marjo Kyllönen, 
gestora de Educação daquela 
capital, a mudança está ligada à 
renovação do currículo essencial da 

educação básica. Marjo, que esteve 
recentemente no Brasil participando 
de eventos relacionados à educação, 
percorre o mundo proferindo 
palestras sobre o tema.
De acordo com a gestora, os alunos 
vão estudar de forma colaborativa, 
lidando com problemas reais e 
fenômenos do mundo real. Isso vai 
integrar competências, objetivos 
e conteúdos de várias disciplinas, 
além de ser uma abordagem bem 
conectada à comunidade ao redor, 
à sociedade e à vida profissional. 
Conforme explica Marjo, este ensino 
por fenômenos de aprendizagem 
é um exemplo prático de como 
sacudir a sala de aula e redesenhar 
a educação para o futuro. “Será um 

dos nossos motores de mudança.”

Marjo declarou , ainda, que o atual 
sistema de ensino foi concebido 
para as necessidades da sociedade 
industrial. “Precisamos redesenhar 
nossa educação para atender às 
exigências da sociedade futura 
e proporcionar aos alunos as 
habilidades do século XXI”, disse 
ela. “O mundo mudou e precisamos 
remodelar nossa escola e suas 
práticas. Nosso ambiente está mais 
complexo e multicultural do que 
nunca”, finallizou.

No Brasil

Certamente, nossas escolas ainda 

não podem ser comparadas às 
escolas finlandesas, pois essas são as 
melhores do mundo, mas, temos que 
marchar para esse objetivo. O maior 
problema enfrentado por nossos 
professores é a dificuldade para uma 
freqüência mais efetiva em cursos 
de atualização e mais investimentos 
por parte dos governos.

A jornalista Claudia Vasconcellos 
falou com professores e pais de 
alunos de escolas vinculadas ao 
bairro Menino Deus; as respostas 
nos mostram pessoas que desejam 
avançar no processo evolutivo de 
educar buscando a formação de uma 
melhor sociedade.

A escola do futuro

Depoimentos:
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não existe criança fora da escola, 
diferentemente do que ocorre aqui 
no Brasil. É que lá como eles já 
passaram dessa fase de não ter 
nenhuma criança fora da escola eles 
vão aperfeiçoar esse ensino, fazendo 
com que todos os professores saibam 
de tudo para passar para os alunos. 
Mas é a cultura. Não adianta. Aqui 
ainda temos um bom caminho pela 
frente.”
 
Luanda Rossini, professora da 
Escola Estadual de Educação 
Básica Presidente Roosevelt

“Na escola pública atualmente 
não é viável esse modelo adotado 
na Finlândia, pois nós não temos 
tempo de nos reunirmos com outros 
professores para conversarmos. 
O tempo que temos é pequeno na 
hora do recreio. Se tivéssemos mais 
tempo para debatermos os assuntos, 
acharia muito interessante. Mas, pra 
isso, teríamos que nos encontrar e 
a maioria dos professores trabalha 
40 horas e em mais de uma escola. 
A gente não tem esse tempo. Mas 
se tivéssemos mais tempo seria 
maravilhoso, pois temos que tentar 
mudar a educação que continua 
estagnada.”
 
Alexandre José Oliveira Gouveia, 
pai de um aluno da 7ª série da 
Estadual de Educação Básica 
Presidente Roosevelt
 
“Acho ótima a idéia da Finlândia. 
Aqui estamos com a escola do 

século passado, da escola da minha 
época, da década de 60. Mas, hoje 
em dia, as coisas não são mais 
assim. As crianças teriam que 
aprender algo diferenciado, ou o 
que elas mais gostam na escola, tipo 
matemática, inglês, português e não 
ficar batendo na mesma tecla na qual 
todos aprendem a mesma coisa. O 
meu filho adora matemática porque 
ele aprendeu e pra ele é tudo. Ele 
acha fácil. Devemos direcionar as 
crianças para as matérias que elas 
mais gostam. E até os professores 
estão repetitivos. As crianças já 
vem pra escola sabendo da maioria 
das coisas e deveriam ter um 
ensinamento mais direcionado para 
o que elas desejassem.”
 
Professor Sérgio de Aguiar, 
diretor da Escola Estadual EEF 
Mané Garrincha
 
“Minha opinião é que todo o 
método, se bem aplicado, tem 
efeitos positivos. A prova está 
que existem grandes mestres que 
foram alfabetizados de uma forma 
tradicional. Claro, os tempos são 
outros, os interesses são outros. As 
crianças de hoje vivem num mundo 
de tecnologia e querem que essa 
tecnologia chegue a elas. Então 
quanto mais nos aproximarmos 
ao interesse da criança, mais ela 
vai aprender. Em nível de escolas 
particulares, existem algumas que 
já fazem um trabalho excelente, 
adaptado ao interesse da criança. 
Uma escola estadual enfrenta 

greves, problemas financeiros, de 
alimentação, falta de professor, o 
que gera uma situação de conflito. O 
ideal seria que pudéssemos chegar 
rapidamente a mesma condição das 
escolas na Finlândia, só que hoje 
a nossa realidade é outra, pois o 
nosso país não está investindo em 
educação. Nós temos que capacitar e 
motivar os professores para que eles 
sintam prazer de estar exercendo 
seu ofício. Já tivemos situações de 
o professor não ter dinheiro para ir 
para a escola ou de chegar atrasado 
por ter que se deslocar a pé.
Mas, apesar das dificuldades, em 
muitas escolas existem professores 
que atuam baseados no interesse da 
criança, mas isso é incomparável 
com a escola de um país de primeiro 
mundo.”
 
Rosimeri Goulart, supervisora 
da Escola Estadual Cândido 
Portinari

“Pensar educação nos dias atuais é 
tarefa que exige não só conhecimento 
científico, mas a consciência de 
trabalho em equipe, no qual o 
planejamento é pensado e discutido 
de forma colaborativa. Em função 
de toda a demanda que nos é imposta 
pela inserção das tecnologias na vida 
do educando e, conseqüentemente, 
na sala de aula, nós, da Escola 
Estadual Cândido Portinari (equipe 
diretiva, supervisão, orientação e 
professores), buscamos organizar 
nosso currículo, não só baseados 
nos conteúdos estabelecidos pela 

Base Nacional Comum Curricular, 
mas também inserindo temas de 
interesse da comunidade escolar 
como também assuntos que se 
observam necessários ao longo do 
ano letivo. É notório que o aluno 
do século XXI não se satisfaz com 
metodologias tradicionais, pois 
vive um mundo de transformações 
diárias e instantâneas. Assim, esses 
temas são discutidos dentro dos 
projetos e trabalhados em parceria 
entre as áreas do conhecimento na 
qual é priorizado o aperfeiçoamento 
das habilidades e competências dos 
alunos através de uma avaliação 
qualitativa e interdisciplinar 
priorizando o “todo” e não as 
“disciplinas isoladas”.”

Solange Martino, professora 
da Escola Estadual Cândido 
Portinari

“A escola do futuro será aquela em 
que professores serão valorizados, 
com melhor remuneração e cursos 
de capacitação gratuitos, pois é 
sabido que a aprendizagem é um 
processo contínuo. Tais medidas 
proporcionarão a inclusão na prática 
docente de atividades desenvolvidas 
no laboratório de informática, por 
exemplo, com computadores para 
todos os alunos, individualmente 
na qual um professor tutor será o 
instrutor de alunos e professores 
auxiliando-os em sites de busca e 
atividades direcionadas a todas as 
disciplinas. A inclusão de Programas 
do governo federal patrocinando 
as saídas de campo é outra medida 
facilitadora. Em nossa escola, além 
dos projetos desenvolvidos em 
conjunto pelos professores, temos 
o Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) 
com o objetivo de proporcionar aos 
acadêmicos da Ufrgs o contato com 
o dia a dia da escola, facilitando a sua 
iniciação à docência, conhecimento 
do ambiente escolar e experiência. 
Esse Projeto traz ganho aos alunos 
e professores do Cândido Portinari 
através dos debates e relatos de 
experiências”.

A VOZ DO

*Por Cláudia Vasconcellos
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ANÚNCIO 
GRÁFICA

A imensa rocha de dois metros 
de comprimento e um de 

altura parece retirada de um bolo 
recheado e colorido.Parte de uma 
nova mostra permanente do Museu 
de História Natural de Londres, a 
peça é um tipo de rocha formado 
por pedras e ferro bandado. Fica 
localizada no saguão principal, 
justamente embaixo do esqueleto de 
baleia, uma das peças mais famosas 
do acervo da instituição.
Pesando 2,5 toneladas, a rocha 
representa, na exposição, uma 
espécie de transição entre o mundo 
mineral e animal.
Formações de ferro bandado 
surgiram nos oceanos há mais de 
2 bilhões de anos. E registram, em 
suas camadas, uma transformação 
química crucial na história da Terra: 
a proliferação do oxigênio.
Foi uma mudança profunda que 
possibilitou o surgimento de formas 
de vida complexas, como humanos 
e outros mamíferos -- assim como 
a baleia cujo esqueleto agora faz 

companhia à rocha.
As linhas onduladas na pedra são 
faixas de óxido de ferro, intercaladas 
com sílica. Os oceanos primitivos 
da Terra estavam possivelmente 
repletos de ferro, diluído e arrastado 
desde os continentes. Quando 
essa solução se combinou com o 
oxigênio produzido por bactérias, 
os óxidos resultantes se depositaram 
no leito marinho.
As diferentes camadas incorporadas 
à rocha marcam, provavelmente, 
ciclos de expansão de diminuição 
das bactérias. À medida que o ferro 
ia sendo consumido nas águas, o 
oxigênio liberado não tinha onde ir 
a não ser para a atmosfera, o que foi 
permitindo a diversificação da vida 
terrestre.
E assim a Terra foi se tornando um 
lugar diferente.
"A rocha nos conta uma história 
fantástica", diz à BBC o diretor do 
departamento de Ciências da Terra 
do museu, Richard Herrington, 
explicando que o mineral 

testemunhou um período de grandes 
mudanças químicas que moldaram 
nosso planeta como ele é hoje.
"É o prelúido da vida complexa. 
Respiramos oxigênio. Os 
organismos necessitam de uma 
fonte de energia, e queimar carbono 
na presença de oxigênio é de onde, 
majoritariamente, tiramos nossa 
energia", explica Herrington. 
"Devem ter passado 2 bilhões de 
anos entre o surgimento da rocha 

e o dos primeiros organismos 
multicelulares, mas isso é outra 
história."
A rocha do Museu de História 
Natural de Londres é proveniente da 
região de Pilbara, na Austrália.
Foi encontrada em uma mina a céu 
aberto, pertencente à multinacional 
Rio Tinto. A rocha contém 32% de 
ferro.

A rocha que registra a história de como surgiram os 
organismos mais complexos na Terra



A ONG Observatório Sírio 
de Direitos Humanos, que 

acompanha a guerra na Síria, 
afirmou nesta terça-feira (11) que o 
líder supremo do Estado Islâmico, 
Abu Bakr al Bagdadi, está morto, 
de acordo com a France Presse. O 
governo dos Estados Unidos diz 
não ter informações que confirmem 
a morte.

"Confirmamos informações de 
líderes, incluindo um da primeira 
hierarquia, do Estado Islâmico 
na zona rural no leste [da cidade] 
de Deir al-Zor", disse o diretor do 
grupo de monitoramento da guerra 
sediado no Reino Unido, Rami 
Abdulrahman, à Reuters. Porém, a 
agência não pôde verificar a morte de 
Baghdadi de maneira independente.
As circunstâncias da morte 
ainda não estão claras. Fontes do 
Observatório na cidade síria de Deir 
al-Zor disseram ter sido informadas 
por integrantes do Estado Islâmico 
sobre a morte do líder, "mas eles 
não especificaram quando".

Em 16 de junho, o Ministério 
Defesa da Rússia tinha afirmado 
que um ataque aéreo russo de 28 
de maio pode ter matado Baghdadi 
em Raqqa, cidade no centro-norte 
da Síria que é o principal reduto do 
grupo terrorista no país.

O alvo deste bombardeio era um 
encontro de líderes do Estado 
Islâmico, do qual Baghdadi 
participaria. Na ocasião, a Rússia 
procurava confirmar a informação 
e a coalização não confirmou a 
informação.

Autoridades iraquianas e curdas 
não confirmaram a morte divulgada 
nesta terça, segundo a Reuters. 
O Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos disse não ter 
nenhuma informação imediata para 
corroborar a morte de Baghdadi.
Sites afiliados ao Estado Islâmico 
e contas de redes sociais não 
publicaram nenhuma notícia sobre a 
possível morte do líder.

Logo após a divulgação da 
informação pela ONG, o presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump, 
afirmou no Twitter que houve uma 
"grande vitória contra o Isis".

Recompensa de US$ 25 
milhões

A morte de Baghdadi já foi anunciada 
muitas vezes anteriormente, mas o 
Observatório tem um histórico de 
relatos confiáveis sobre a guerra 
civil na Síria.

Caso a morte de al-Baghdadi se 
confirme, será um grande triunfo 
da Rússia, que intervém na guerra 
civil síria e defende o ditador 
Bashar al-Assad, e um revés para os 
Estados Unidos, que oferecia uma 
recompensa de US$ 25 milhões 
(mais de R$ 80 milhões) para levá-
lo à Justiça.

O programa de recompensas de 
contraterrorismo do Departamento 
de Estado dos EUA ofereceu os 
mesmos US$ 25 milhões por Bin 
Laden e pelo falecido presidente 
iraquiano, Saddam Hussein, e ainda 
oferece o valor para quem denunciar 
o sucessor de Bin Laden na Al 
Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Perda de território

A morte de Baghdadi seria 

um importante golpe contra a 
organização terrorista que viu o seu 
território diminuir 80% na Síria e no 
Iraque.

Raqqa está quase cercada por uma 
coalizão de grupos sírios, curdos e 
árabes. No domingo (9), as forças 
iraquianas anunciaram a retomada 
da maior parte de Mossul, cidade 
que havia sido conquistada pelo 
grupo terrorista em junho de 2014. 

Integrantes do grupo terrorista ainda 
resistem em alguns pontos da cidade 
velha.

Em Mossul, al-Baghdadi se 
declarou "califa" (líder de todos os 
muçulmanos). 

O vídeo do líder do Estado Islâmico 
vestido com mantos clericais negros 
declarando seu califado, do púlpito 
da Grande Mesquita de Al-Nuri, é 
sua última imagem pública.

Nascido Ibrahim al-Samarrai, al-
Baghdadi é um iraquiano de 46 
anos que rompeu com a Al Qaeda 
em 2013, dois anos após a captura 
e morte do líder do grupo, Osama 
bin Laden.

Ele cresceu em uma família 
religiosa, estudou teologia islâmica 
em Bagdá e se uniu à insurgência 
salafista jihadista em 2003, o ano 
da invasão dos Estados Unidos 
ao Iraque. Ele foi capturado pelos 
norte-americanos, que o soltaram 
cerca de um ano mais tarde por 
considerá-lo então um civil, não um 
alvo militar.
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ONG diz que líder do Estado Islâmico está morto; 
Pentágono não confirma
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SUDOKUPALAVRA CRUZADA
A come-
moração 
de FHC 
e João 

Gilberto 
em 2011
Juridica-

mente 
Inválido

Vias 
sinuosas

Preguiça; 
desânimo

Bioma 
nordestino

Diversão 
noturna 
(gíria)
Cedem

Cidade do Nobel                                     
 da  Paz(?) 
atômicas; 

próton, 
nêutron e 

elétron
Regiões 

superpovo-
adas como 

Boston 
- Washing-
ton (EUA)

Feiticeiro 
indígena

Distúrbios 
do (?); 

apneia e 
ronco

Ponto 
(?), zona 
erógena 
feminina

"Homem 
com (?)", 

sucesso da 
MPB

Antigo 
namorado 

(pop.)

Estado 
natal do 
capixaba 

(sigla)

(?) Rose, 
líder dos, 
Guns N' 
Roses

(?) Jaime, 
ator e 
cantor 
goiano

"The (?)" 
inscrição 

no final de 
filmes

Tampa de 
cortiça

(?) de Noé, 
banco 

com meio 
bilhão de 
sementes 
no Ártico

Exibição 
artística 

de caráter 
público

Tamanho 
inter-

mediário de 
camisas

(?)-o-Peso, 
mercado 
paraense

Minerado-
ra priva- 

tizada em 
97 (BR)

É dito a 
quem parte

Letra 
malfeita

(?) May, 
parente do 

Homem- 
Aranha

Ceará 
(silga)

Consoantes 
de “caça”

Sentimento 
patológico 

de Otcio 
(Teat.)

Idade 
Média 

(abrev.)

Gemido de 
dor

Oxigênio (símbolo)
A Carmem do filme 
“Estamos Juntos” 

(2011)

Coroa 
de flores 
usada no 

Natal
Meio
queimada; escura

Significado do meneio 
lateral da cabeça na 

Grécia

(?)-in, 
terapia

Exército, 
Marinha 
e Aero-    
náutica

,CACA PALAVRAS
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Nenhuma solução mágica será tirada de 
dentro do Congresso Nacional, pois ele 

está majoritariamente mergulhado nos males da 
corrupção. 
Medidas como a necessária diminuição das 
casas congressuais, com um redimensionamento 
nos ganhos dos parlamentares, readequação 
do judiciário, com uma nova fórmula para a 
composição do Supremo Tribunal Federal e 
uma limitação geral de gastos em todas nossas 
instituições públicas, somente poderiam ser 
geradas por uma Nova Constituinte.
O ideal é que essa Nova Constituinte fosse 
formada por pessoas capazes de compreender 
o momento pelo qual estamos passando, 
construindo um texto isento de benevolências, 
como o da atual constituição, mas recheado 
de deveres e lições de planejamento para a 
reconstrução desta sociedade.
O discurso fácil e mentiroso de determinados 
políticos, que apenas querem tomar o poder, para 
dele se usufruírem, deveria ser punido com rigor 
penal, pois, para chegarem a seus objetivos, esses 
canalhas liquidam com o futuro da nação.
Certamente, essa não será uma missão que 
encontrará sinal verde por parte das autoridades 
constituídas, porque, para os que estão no poder, 
tudo está muito bom; parlamentares custando
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UMA NOvA CONSTITUINTE, 
EIS O REMéDIO

mais de cem mil reais mensais para a sociedade 
e um judiciário arbitrário, em muitos dos seus 
setores, com juízes ganhando auxílio-moradia e 
mais benesses, enquanto o povo não tem onde 
morar e está passando por muitas agruras, em 
total desespero.
Sem o povo nas ruas nada acontecerá. O Povo é 
o verdadeiro Dono do Poder. Ele pode exigir as 
mudanças que tanto necessitamos. 
Menos dinheiro gasto com o enriquecimento de 
pessoas pertencentes a estrutura pública pode 

significar mais dinheiro para a saúde, a educação, 
a segurança e os demais itens que devem compor 
regras para uma nova vida, como economia forte 
e uma iniciativa privada livre dos achaques do 
poder.
Eu acredito que chegaremos lá. De minha parte, 
não faltarei a nenhuma convocação para iniciar 
essa refrega. Estamos sendo roubados; quem nos 
rouba sente-se confortável, pois não esboçamos 
reação. Precisamos dar o primeiro passo.




