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  ESCOLAR 

 

Lei proíbe uso de  celular     

na sala de aula  

 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em maio de 2008, uma lei que proíbe alunos de usar celulares e aparelhos 

eletrônicos como MP3 players e videogames em escolas públicas e privadas da Educação Básica. Está liberada a utilização nos 

intervalos e horários de recreio, fora da sala de aula, cabendo ao professor encaminhar à direção o aluno que descumprir a regra. O 

projeto de lei que originou a norma diz que o uso do telefone pode desviar a atenção dos alunos, possibilitar fraudes durante as 

avaliações e provocar conflitos entre professores e alunos e alunos entre si, influenciando o rendimento escolar. Se por um lado, a 

tecnologia serve de apoio às ações educacionais, por outro o seu uso exacerbado se torna um empecilho. Há diferenças entre a 

discussão das formas e dos modos de fazer uso de tecnologias em espaços coletivos e sua exclusão. A escola tem o dever de 

humanizar e educar cidadãos, posicionando-se por vezes no fio da navalha entre exercer a autoridade e ser autoritária. Não é 

imprescindível criar uma lei para disciplinar o uso desses aparelhos nas escolas, pois as determinações sobre essa questão podem 

constar do regimento interno e do projeto político-pedagógico. 
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Escola expulsa aluna por causa de 

cabelo vermelho 'que chama 

atenção'  

 
Estudante dos EUA pintava o cabelo há três anos sem ser notificada. 
Hayleigh Black, de 15 anos, teve de tirar tintura para poder voltar às aulas.  
A direção da escola Muscle Shoals HIGH SCHOOL no Alabama, Estados Unidos, mandou a aluna Hayleigh Black, de 15 
anos, de volta para casa no primeiro dia de aula alegando que os cabelos vermelhos da jovem chamavam muita atenção e 
provocavam distração dos demais estudantes. Hayleigh não conseguiu terminar o primeiro dia de aula da primeira série do 
ensino médio norte-americano. 
A jovem alegou que tinge o cabelo há três anos e nunca recebeu uma advertência. A escola já havia impedido alunos com 
cabelos pintados de roxo e azul de frequentarem as aulas. "Vermelho é a cor natural do cabelo dela, Hayleigh apenas 
intensificou o tom com as tinturas", afirma a mãe da jovem, que estuda processar a escola e pede que os dias de aula 
perdidos não sejam descontados. 
"Seus lábios começaram a tremer e seus olhos começaram a derramar lágrimas", disse Kate Boyd, mãe da jovem. "Estou de 
coração partido ao ver minha filha expulsa da escola no primeiro dia de aula." 
A direção da escola disse que apenas segue as regras de conduta pré-estabelecidas e que não faria concessões. Algumas 
colegas de classe colocaram a foto de Hayleigh com os cabelos vermelhos em seus perfis no Facebook em solidariedade à 
amiga. 

DEIXE SEU ANUNCIO AQUI 

(44) 3222-1201 

www.newstown.com.br 

http://g1.globo.com/topico/estados-unidos.html
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Para voltar às aulas, Hayleigh precisou tirar toda a tintura e entrou na classe com os cabelos loiros, ainda com alguns tons de vermelho. 
"Meu cabelo vermelho é uma parte de mim e é assim que meus amigos me reconhecem", disse ela. "Eu realmente gostaria de ter o meu 
cabelo vermelho de volta”. 

 

                                                                                                         

Mãe é processada por deixar filha 

com câncer faltar à escola  

 
Britânica queria 'ficar de olho' em menina que amanheceu com dores; escola diz que não conseguiu obter justificativa da ausência. 
A mãe de uma menina de sete anos de idade que luta contra o câncer foi processada na Inglaterra por não enviar a filha à escola durante uma 
semana. 
Kerry Capper disse que decidiu deixar a filha em casa quando ela acordou reclamando de dor na barriga certo dia. 
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A filha, Libby, faltou durante uma semana à escola, que fica em Birmingham, no centro-sul da Inglaterra. A garota foi diagnosticada com 
um tumor no fígado há cinco anos e ainda está sob tratamento. 
"Libby acordou dizendo que estava com dor de barriga e eu fiquei assustada. Eu queria ficar de olho nela", disse a mãe. 
Autoridades locais disseram que Kerry está sendo processada não por a menina ter faltado, mas porque a ausência não foi justificada. 
Os advogados de Kerry disseram que a ação foi exagerada e que as autoridades foram "inflexíveis". 
Multa 
Segundo a escola, a mãe foi contatada e convidada a explicar os problemas. 
"Quando mesmo assim não obtivemos resposta, aplicamos uma multa e, quando ela não foi paga, enviamos o caso para a Justiça", afirmou 
um porta-voz da escola. 
Kerry, que está desempregada, disse que não tinha crédito no celular para retornar a ligação da escola. Ela contou ainda que tentou ir à 
escola tratar do assunto, mas se enganou de data e perdeu a reunião. 
"Eu me desculpei por ter perdido a reunião. Mas a professora disse apenas 'me desculpe, mamãe, mas agora o caso está sendo enviado ao 
tribunal'. E então eu recebi a multa, mas não tinha dinheiro para pagá-la." 
A audiência de Kerry está marcada para o dia 5 de setembro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/mae-e-processada-por-deixar-filha-com-cancer-faltar-a-escola.html
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Brasileiro é otimista quanto ao 

uso de tecnologia na educação 

 
Papel do professor muda e deve ser o de orientar alunos quanto ao uso de internet  e redes sociais para o aprendizado, acredita 
gerente da Intel, responsável por pesquisa 

SÃO PAULO – Quatro em cada cinco brasileiros acreditam que o uso de tecnologia nas escolas é inevitável e pedem 
investimentos do governo para maneiras em que ela possa ser utilizada nas salas de aula do País. Pelo menos é o que revelou 
uma pesquisa recente divulgada pela Intel em parceria com a consultoria Penn Schoen Berland, feita com 12 mil pessoas em oito 
países entre julho e agosto de 2013. 

“O uso da tecnologia está apenas começando nas escolas, e o brasileiro quer ver onde isso pode mudar a educação”, acredita 
Edmilson Paoletti, gerente de Negócios para Educação da Intel. Segundo ele, o papel da tecnologia na escola é o de permitir que 
os professores assumam outros papeis dentro da sala de aula, mas nunca será capaz de substitui-lo. “O professor é a peça-chave 
na aprendizagem, mas, com o apoio de ferramentadas avançadas, ele pode deixar de apenas descrever o conteúdo para guiar os 
alunos no processo de aprendizado”, avalia Paoletti 

Entre os destaques da pesquisa, intitulada “Classrooms of the Future” (Salas de Aula do Futuro, em tradução literal), está a 
estatística de que 57% dos brasileiros acreditam que a tecnologia deva ser não só uma ferramenta, mas sim uma disciplina na 
sala de aula. “Minha percepção é de que as pessoas ainda se preocupam muito em aprender como usar um PC, um tablet ou 
aplicativos no seu celular. Entretanto, essa é a parte fácil. Difícil é entender como lidar com a tecnologia, e aí que entra o 
professor”, diz o gerente da Intel. 
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Conectividade 
Outro dado levantado pelo estudo é o de que 82% dos brasileiros acreditam que nos próximos dez anos o ensino fundamental 
usará atividades online para complementar os conteúdos mostrados pelos professores em sala de aula. Vale dizer, entretanto, que 
segundo dados do MEC no Censo de Educação Básica de 2013, hoje apenas 45% das escolas públicas de primeiro grau têm 
acesso à internet, em um universo que abrange 24,2 milhões de estudantes. No ensino médio, entretanto, o número cresce: 93% 
das escolas são conectadas. 

Para Paoletti, entretanto, a educação online pode ser uma ferramenta para solucionar dois problemas bastante comuns no ensino 
brasileiro: a capacitação dos professores e a diferença de aprendizado entre os alunos. 

“A tecnologia vai suplementar e trazer mais subsídios de cada disciplina, sem depender exclusivamente do nível de 
conhecimento do professor, nivelando a educação de maneira ampla. Além disso, ela permitirá que alunos com mais ou menos 
facilidade convivam em sala de aula com conteúdos personalizados”, diz ele, que acredita que a falta de acesso à internet não 
impede que a tecnologia não possa ser usada na educação. 

Um exemplo disso é o uso de tablets e livros digitais substituindo os materiais didáticos impressos – em fevereiro, o ministro 
Aloisio Mercadante havia anunciado a aquisição de 460 mil tablets para professores das redes estaduais, além de conteúdos 
pedagógicos digitais, em um orçamento de R$ 253 milhões. Mas a adoção aos meios digitais ainda deve demorar: no mesmo 
período, Mercadante anunciou a compra de 130 milhões de exemplares de livros para o ensino fundamental, por cerca de R$ 1 
bilhão. 
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FAMILIAR 

 

Briga familiar resulta em 

adolescente de 13 anos ferido 
 

 

O jovem foi atendido pelos socorristas do Siate. A vítima foi encaminhada para a UPA Pediátrica de Cascavel. 

Um adolescente de 13 anos ficou ferido na manhã deste domingo após tentar separar uma briga entre o irmão dele e 
o padrasto no bairro Coqueiral, em Cascavel. Socorristas do Siate e a Polícia Militar (PM) foram acionados ao 
local. Conforme informações, a vítima sofreu um corte na mão e foi levada a UPA Pediátrica. 

Aos policiais, foi relatado que a briga começou por causa de três pendrives. O adolescente ao perceber que o 
padrasto estava com uma faca entrou na briga e segurou a lâmina com a mão. O irmão mais velho da vítima não foi 
encontrado. 
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Família reencontra filho depois 

de achar filha 10 anos após 

tsunami

 
Crianças tinham 4 e 7 anos quando desapareceram em 2004. 
Menina foi encontrada primeiro; agora rapaz foi reencontrado. 

A família da Indonésia que se reuniu com sua filha 10 anos após a menina desaparecer durante o tsunami que atingiu a Ásia 
em 2004 disse nesta terça-feira (19) ter também reencontrado outro filho desaparecido na tragédia. 
Jamaliah e seu marido Septi Rangkuti tiveram uma emocionante reunião nesta segunda-feira (18) com o adolescente hoje 
com 17 anos que eles acreditam ser seu filho perdido, Arif Pratama Rangkuti, reunindo assim a família pela primeira vez em 
10 anos. 
Jannah, de 4 anos, e seu irmão Arif, então com 7 anos, foram arrastados pelas ondas que atingiram sua casa no distrito de 
West Aceh em 26 de dezembro de 2004. 
Jamaliah, de 42 anos, e seu marido sobreviveram ao fenômeno, que matou dezenas de milhares de pessoas em Aceh, no 
oeste da ilha de Sumatra. Ao longo dos anos, eles perderam a esperança de encontrarem algum de seus filhos ainda vivo. 
Jannah foi encontrada em junho, após um parente ver a menina em uma vila de Aceh. 
A grande cobertura da imprensa sobre o caso fez com que o filho também fosse reencontrado. O menino viveu durante anos 

como garoto de rua na ilha de Sumatra, dormindo em mercados e lojas abandonadas. 

 

http://g1.globo.com/topico/indonesia/
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Lana Bestari e Windu Fajri, donos de um café, deixaram o menino dormir em seu comércio durante vários meses, dando-lhe 
comida e roupas durante suas visitas. 
Após verem uma fotografia de Arif quando criança na TC, os dois procuraram a família. “Fiquei chocada. Eu conhecia 
muito bem aquele garoto da foto”, disse Lana. 
O menino tinha dito apenas que era de Medan, no norte de Sumatra. 
“Rezei todas as noites, porque dentro de mim eu acreditava que meu filho ainda estava vivo”, disse a mãe das crianças. 
 
Menina encontrada 
Em junho deste ano, um irmão da mulher, viu uma menina em uma vila local que parecia com sua sobrinha desaparecida. 
Ele fez perguntas na região e descobriu que a menina havia sido encontrada após o tsunami. 
Um pescador resgatou a criança e a levou para sua mãe, que criou a menina. 
Após a dica de seu irmão, Jamaliah e seu marido visitaram a menina, que hoje tem 14 anos, e descobriram que era realmente 
sua filha desaparecida. 
“Estamos muito felizes”, disse a mulher. “Sou muito grata a deus por nos reunir com nossa filha 10 anos depois. Meu 
coração bateu muito rápido quando a vi. Eu a abracei e ela me abraçou de volta, se sentiu tão confortável em meus braços.” 
Jannah voltou para a casa de seus pais nesta quarta-feira (6). Seu irmão, Arif Pratama Rangkuti, também sobreviveu, 
segundo a menina, mas seu destino é desconhecido. 
O tsunami matou mais de 170 mil pessoas em Aceh, e dezenas de milhares de pessoas em outros países da região 
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Casais aprendem a economizar (e, 

quem sabe, enriquecer) com livro 

de dicas 

"Casais Inteligentes Enriquecem Juntos", livro de Gustavo Cerbasi, completa dez anos e segue útil para quem quer 

alcançar a saúde financeira. Em 2004, o cenário econômico era diferente, bem como as prioridades dos casais na 

hora de investir. O especialista em finanças Gustavo Cerbasi, há uma década, lançou um livro que acabou sendo 

referência para quem quer repensar suas prioridades de gastos e começar a acumular bens ou capital.  

 

Ao mesmo tempo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos foi o começo para uma série de outras publicações do 

autor que transitam também nessa área, como Casais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos e O Segredo de Casais 

Inteligentes e também para a sua vida como palestrante e consultor em finanças pessoais.  

 

Ainda que o mundo tenha mudado, algumas oportunidades de acumular e viver uma vida a dois financeiramente 

saudável seguem as mesmas. Em entrevista a ZH, Cerbasi fala um pouco desse novo cenário e dessas 

oportunidades de mudança de hábitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



R1     Maringá, Sexta-feira, 5 de Setembro de 2014                                                                       NEWS TOWN – 3222-1201 – www. newstown.com.br                                                    

NEWS TOWN DO MUNDO 

 

religiosa 

 

Negociador diz que usou religião 

para acalmar homem que fez 

refém no Rio 
Homem invadiu igreja e fez ministro da eucaristia refém neste domingo. 
Oscilação de temperamento dificultou negociação, destacou sargento. 
O negociador do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que intermediou a libertação do refém na Igreja Nossa Senhora 
da Paz, em Ipanema, Zona Sul do Rio, na noite deste domingo (17), admitiu que em alguns momentos a vítima realmente 
correu risco de morte. Segundo ele, o desequilíbrio emocional do sequestrador dificultou a negociação, já que Carlos 
Alberto de Souza Júnior, de 35 anos, é esquizofrênico e demonstrava grande oscilação de temperamento, como mostrou o 
RJTV. 
“Houve momentos que ele ameaçou realmente o refém”, contou o sargento Santos. “Eu tentei acalmá-lo, porque no 
momento que eu o encontrei, ele encontrava-se muito nervoso. A primeira medida que a gente tenta fazer é diminuir o 
estresse do tomador. Também ressaltei o fato de ele estar dentro de uma igreja e ele informou que era católico, aí nós fomos 
desenvolvendo o assunto e pegando esse elo de confiança”, lembrou Santos, que negociou por cerca de uma hora. 
Na manhã desta segunda (18), a igreja funcionou normalmente e o comentário entre os fiéis foi o sequestro da noite anterior. 
Por volta das 16h30, Carlos Alberto e outro homem assaltaram funcionários e clientes de uma farmácia da região. Na saída, 
os dois foram surpreendidos por PMs. Segundo testemunhas, os policiais que estavam dentro de uma cabine que fica a cerca 
de 200 metros da farmácia viram a ação dos bandidos e o tiroteio começou. Os tiros atingiram duas lojas. Um dos bandidos 
conseguiu fugir. 
Carlos Alberto tentou entrar num taxi, mas o motorista reagiu. “Estava parado no sinal, ele bateu no vidro e eu pensei que 
seria informação que ele queria. Quando baixei o vidro ele apontou a arma”, disse o taxista, lembrando que agarrou a arma e 
depois de um puxão do assaltante teve a mão ferida. 
Em seguida, Carlos Alberto entrou na igreja, onde acontecia uma missa. Ele teria subido no altar e rendido o padre. 
Enquanto fiéis tentavam se proteger, Eduardo Almeida, ministro da eucaristia, ficou ao lado do padre e acabou sendo 
mantido refém. “Só pedi a deus e agradeci a Deus pelo dom da vida e pedia muito pela minha vida e pela vida dele”, 
afirmou Almeida. 
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Segundo os investigadores, Carlos Alberto não tem antecedentes criminais. O pai do sequestrador disse que o filho faz uso 
de medicamentos para tratar esquizofrenia e que nos últimos dias estava muito agitado. “Infelizmente hoje ele surtou e 
aconteceu o inesperado, que nem a família e nem ninguém esperava isso acontecer”, contou uma amiga da família. 
Delegada estava na igreja Valéria Aragão, titular da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial 
(DCPIM), estava entre as fiéis que foram surpreendidas na igreja. Em conversa com agentes, ela ouviu relatos de que o pai 
do jovem e a irmã estavam no local e poderiam ser utilizados na negociação. Os familiares contaram que o jovem faz 
tratamento contra esquizofrenia há mais de 10 anos e faz uso de bebida alcoólica. 
Ele é apontado pelos parentes como uma pessoa agressiva, apesar de não ter antecedentes criminais. Durante a ação, Carlos 
Alberto repetia que o comparsa teria sido morto e, por isso, pediu a presença de jornalistas na igreja para que sua integridade 
física fosse preservada. "Tudo foi pensado e feito para que transcorrese da maneira mais segura possível", minimizou a 
delegada .'Houve um certo desespero.’A confusão na Igreja ocorreu durante a missa. A jornalista Eva Barros, de 75 anos, 
contou que estava sentada na frente do altar quando o padre foi rendido. "Eu vi ele [o autor do sequestro] passar com a arma 
na mão em direção ao altar e o padre levantou as mãos para o alto. O rapaz encostou a arma na cintura dele [do padre] e o 
levou para trás do altar. Depois, largou o padre e pegou o ministro da eucaristia", contou. 
Segundo Eva, os primeiros policias entraram na igreja segundos depois do homem armado. "Os policiais começaram a 
gritar para ele jogar  a arma no chão. Depois começaram a mandar todo mundo sair", disse a idosa. Após a retirada dos 
policiais da patrulha, agentes especializados da Polícia Civil e do Bope comandaram a situação 
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Hoje é um dia milagroso', diz médico 

americano que se curou de ebola 

Kent Brantly, de 33 anos, e Nancy 

Writebol, de 59, estão livres do 

vírus.  

 
'Estou muito feliz por estar vivo', disse médico em coletiva de imprensa. 
Depois de quase três semanas de tratamento, os dois americanos que se infectaram com ebola na Libéria tiveram alta de um hospital em 

Atlanta, nos Estados Unidos. 

A liberação do médico Kent Brantly, de 33 anos, e da missionária Nancy Writebol, de 59, não impõe nenhum risco para a saúde 

pública, esclareceu o médico Bruce Ribner, do Hospital Universitário de Emory, onde os dois estavam internados. As informações 

são da agência Associated Press. 

Em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21), Branlty disse, enquanto segurava as mãos de sua mulher: "Hoje é um dia 

milagroso". 

"Estou muito feliz por estar vivo, estar bem, e por ter reencontrado minha família", completou. Ele recebeu alta nesta quinta-feira. Na 

coletiva, Brantly agradeceu de maneira emocionada a organização humanitária Samaritan's Purse, da qual faz parte, e a equipe do 

hospital. 

Nancy já tinha tido alta na terça-feira (19), mas a informação só foi divulgada nesta quinta. De acordo com o grupo SIM USA, 

associação de ajuda humanitária para a qual trabalha Nancy, seu marido, David Writebol, afirmou que ela já está livre do vírus, mas 

ainda com a saúde fragilizada e que, no momento, está se recuperando em um local não revelado. David afirmou ainda que sua  
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mulher estava se sentindo muito encorajada de saber que tantas pessoas ao redor do mundo estavam orando por sua saúde. 

Nancy e Brantly foram trazidos da Libéria neste mês e foram tratados em uma unidade de isolamento do hospital. Os dois 

receberam uma droga experimental para tratar ebola chamada ZMapp, produzida por uma pequena empresa californiana, para 

combater a doença mortal. "Francamente, não sabemos se os ajudou, se não fez diferença ou se teoricamente atrasou sua 

recuperação", disse o médico Ribner, sobre a droga Zmapp. 

O ebola se dissemina pelo contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada, o que deixa particularmente vulneráveis a 

contrair a doença profissionais de saúde e familiares. 

Recuperação 

Brantly divulgou uma carta na semana passada de seu quarto de hospital, lembrando como ele se isolou quando começou a se 

sentir mal e como se sentiu vendo tantas pessoas morrerem. 

"Eu segurei nas mãos de vários indivíduos enquanto esta doença terrível tirava suas vidas. Eu testemunhei o horror diretamente 

e ainda sou capaz de lembrar de cada rosto e nome", escreveu 

Na terça-feira passada, o filho de Nancy declarou que sua mãe estava melhorando e inclusive sorrindo. "Vimos ela melhorar 

fisicamente, seus olhos brilham, sorrindo, inclusive brincando", declarou Jeremy Writebol à rede de televisão americana NBC. Ele 

acrescentou que os médicos lhe disseram que estavam cautelosamente otimistas sobre sua recuperação. 

 

 

Cresce número de pessoas sem 

religião, dizem especialistas do RS 

 
 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/08/americanos-infectados-pelo-ebola-teriam-recebido-droga-experimental.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/08/americanos-infectados-pelo-ebola-teriam-recebido-droga-experimental.html
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Para antropólogo, crença no sagrado existe e não precisa de mediadores. 
Grupo já soma 5% da população do estado e 8% da brasileira. 
Cada vez mais cresce no país o número de pessoas que se consideram “sem religião”. Sem uma ligação religiosa com qualquer crença 
tradicional, elas se dizem mais felizes. No Rio Grande do Sul, esse grupo soma 5% da população, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Não ter uma religião não significa a perda da fé. De acordo com o antropólogo Rodrigo Toniol, a crença no sagrado existe, mas não 
precisa de mediadores. Ela está dentro de cada um na forma de energia e espiritualidade. 
“Quem se declara como sem religião é, sobretudo, jovem, com idade média de 26 anos. Eles não rejeitam valores religiosos, mas sim a 
institucionalidade ou até mesmo a mediação de sacerdotes o de uma igreja, por exemplo”, diz o estudioso. 
Toniol, que faz parte do Núcleo de Estudos de Religião da UFRGS, diz que o fenômeno dos “sem religião” ganhou força nos últimos 
anos: o grupo aumentou 70% em duas décadas e hoje representa 8% da população brasileira, de acordo com o censo do IBGE. 
“Há 8% de declarantes sem religião, o que significa que se eles fossem considerados como uma religião, seria a terceira maior do país, 
perdendo apenas para católicos e evangélicos. Espiritualidade e energia são duas palavras-chaves para entender este fenômeno”, explica o 
antropólogo. 
O professor de educação física Tiago Frosi é um admirador da filosofia oriental e garante que encontra a energia na meditação. “É como 
se fosse essa ideia de que somos parte da natureza do universo, mas não apegado a à ideia de um Deus fora de nós, o qual temos que 
adorar. Acho que esta divindade, este sagrado, é parte de nós mesmos e de tudo o que está à nossa volta”, diz. 
Frosi diz ainda que atualmente se sente mais feliz e mais conectado com os outros do que quando estava inserido em uma religião 
organizada. 
O professor de artes marciais Rodrigo Leitão também buscou apoio em muitas religiões, e procurou tirar de cada uma aquilo que 
acreditava. “Eu acredito em tudo um pouco e ao mesmo tempo em nada disso, mas não sou sem fé. Eu tenho muita fé na física, por 
exemplo”, conclui. 

 

ANUNCIE JÁ 

3222-1201 

www.newstown.com

.br 

http://g1.globo.com/topico/rio-grande-do-sul.html
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San Lorenzo leva taça da Libertadores a 

encontro com o Papa no Vaticano 

 
Exatamente uma semana após conquista inédita, delegação visita o ilustre torcedor Francisco e já fala em um possível retorno 
em dezembro, após o Mundial de Clubes 
Uma semana depois de conquistar a Taça Libertadores pela primeira vez, após vitória sobre o Nacional-PAR, uma delegação do 
San Lorenzo foi ao Vaticano, nesta quarta-feira, para mostrar o troféu conquistado ao Papa Francisco, torcedor mais ilustre do 
clube. O grupo, liderado pelo presidente Matías Lammens, teve um encontro privado com o pontífice no salão João Paulo II e 
entregou uma réplica da taça de presente. 
- De modo especial, saúdo os campeões da América, o time do San Lorenzo, aqui presente. É parte de minha identidade cultural 
- disse o Papa na audiência pública, antes de se encontrar com os jogadores e dirigentes. 
O presidente do clube, que estava acompanhado do técnico Edgardo Bauza, o volante Juan Mercier e o meia Julio Buffarini, 
teria dito a Francisco que pretende fazer uma nova visita, em dezembro, após o Mundial de Clubes  
- Deus queira que possamos voltar em dezembro, depois de ganhar do Real - teria dito Lammens, segundo o "Olé", citando uma 
possível vitória sobre os campeões europeus. 
O ex-arcebispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio se tornou o torcedor mais ilustre do clube de Almagro ao ser escolhido 
para suceder o Papa Emérito Bento XVI, no ano passado. Papa Francisco é sócio do San Lorenzo e sempre mostrou-se um 
grande fã de futebol, recebendo diversos atletas em pouco mais de um ano de pontificado.  
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Uma delegação da equipe argentina já havia visitado o Vaticano em dezembro do ano passado, após a conquista do Torneio 
Inicial do Campeonato Argentino. 
Francisco fez com que a relação do San Lorenzo com a religiosidade se intensificasse desde o ano passado. O Papa gerou um 
aumento no número de associados e acabou criando o mito da ajuda divina à equipe, que se livrou do rebaixamento no meio de 
2013 e, no fim do ano, voltou a ser campeã nacional depois de seis anos. Para coroar, o time de Almagro enfim conquistou a 
Taça Libertadores. 
 

Em Seul, Papa critica hipocrisia de 

religiosos que vivem 'como ricos' 
Isso prejudica a alma dos fiéis, segundo o pontífice. 
Francisco beatificou 124 mártires norte-coreanos em grande cerimônia, 
O Papa Francisco criticou neste sábado (16) o que chamou de "hipocrisia" dos religiosos que "vivem como ricos" e pediu que a 
comunidade eclesiástica mantenha o voto de pobreza durante sua visita a um centro católico de atendimento a incapacitados na Coreia 
do Sul. 
"A hipocrisia dos homens e mulheres consagrados que professam o voto de pobreza e, no entanto, vivem como ricos, prejudica a alma 
dos fiéis e prejudica à Igreja", declarou Francisco perante quatro mil membros das comunidades religiosas sul-coreanas no complexo de 
Kkottongnae, 100 quilômetros ao sul de Seul. 
O pontífice também defendeu a castidade que "expressa a entrega exclusiva ao amor de Deus", em um momento em que se propõe o 
desaparecimento do celibato na Igreja Católica. 
"Todos sabemos o exigente que é (a castidade) e o compromisso pessoal que comporta. As tentações neste campo requerem humilde 
confiança em Deus, vigilância e perseverança", disse o papa aos religiosos sul-coreanos. 
Posteriormente Francisco se encontrou com 150 representantes dos laicos da Igreja Católica sul-coreana, a quem pediu auxílio para 
ajudar aos pobres e esforços para que todos os cidadãos desfrutem da "dignidade de ganhar o pão e manter suas famílias". 
Também lhes instou em seu discurso a "promover os casamentos" nos tempos atuais, que qualificou como "uma época de grande crise 
para a vida familiar". 
O líder do Vaticano, que iniciou na quinta-feira uma viagem de cinco dias a Coreia do Sul, conheceu no terceiro dia de sua visita o 
complexo católico Kkottongnae, onde são atendidas milhares de pessoas com incapacidade. 
Antes deste encontro com os incapacitados, o pontífice beatificou 124 mártires do país na praça de Gwanghwamun de Seul, em 
cerimônia assistida por centenas de milhares de pessoas. 
Francisco encerrará na segunda-feira uma visita histórica por ser a primeira de um Papa em 25 anos à Coreia do Sul, que abriga 5,4 
milhões de católicos, mais de 10 % da população. 

 

http://g1.globo.com/topico/coreia-do-sul/


RI1    Maringá, Sexta-feira, 5 de Setembro de 2014                                                                 NEWS TOWN – 3222-1201 – www. newstown.com.br                                                    

NEWS TOWN DO MUNDO 

 

REINSERÇÃO 

 

Horta ajuda reinserção de presos de 

Canutama (AM) na sociedade 

 
Detentos cultivam hortaliças na delegacia e fazem do trabalho uma oportunidade de recomeçar a vida 
Presos do Município de Canutama (a 615 quilômetros de Manaus) estão cultivando uma horta dentro da delegacia, onde cumprem 
pena, e conseguindo a tão sonhada reinserção na sociedade e no mercado de TRABALHO. A venda das hortaliças também trouxe 
esperança para esses homens e mulheres: a possibilidade de não voltar à criminalidade. 

“Eu sou agricultora, essa é minha profissão agora”, falou, com orgulho, Raline da Silva, 23 anos. Presa desde o dia 27 de abril, disse 
que aprendeu muito com a experiência da horta e hoje já consegue sonhar com um futuro para si mesma e sua família. “Depois de 
pagar tudo o que devo com a Justiça, quero ajeitar minha casinha, morar com meus filhos e continuar tirando o meu sustento da 
horta. Esse é meu sonho”. 

Em relação à renda que consegue diariamente com a venda das hortaliças, Raline, grávida de sete meses, contou que trata-se de um 
meio para sobreviver e garantir comida na mesa dos três filhos – o mais velho com 6 anos, e os outros dois, com 4 e 2 anos. “De lá 
(da horta) que eu tiro o do pão, comprei umas bermudas para meu filho, e dá pra comprar o café”, relatou. 
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A iniciativa da horta aconteceu depois de uma apreensão de madeira extraída ilegalmente no município, no final de setembro de 
2013. O policial militar responsável interinamente pelo 62º DIP - Delegacia de Canutama, soldado PM Raimundo Gustavo, 
explicou que a madeira apreendida foi encaminhada para o órgão, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. “Nós já 
tínhamos a intenção de desenvolver um projeto de agricultura doméstica com os presos”, disse. 

Como o município não possui presídio, os presos cumprem pena na delegacia e, na época da apreensão da madeira, um dos internos 
tinha trabalhado como agricultor antes de ter cometido o crime e ser preso. “Ele passou todas as técnicas de cultivo para os outros 
detentos”, acrescentou. 

Capacitação O Idam no município, segundo Raimundo Gustavo, ofereceu capacitação sobre agricultura e cultivo de hortaliças para 
cinco internos, no final do ano passado. “Isso se multiplicou entre os presos, despertando o interesse deles para essa profissão”, 
lembrou. 

A partir daí, detentos e os policiais se uniram com a intenção de desenvolver o projeto da horta. A madeira foi usada nas estufas, 
construídas pelos próprios presos, e eles ganharam ainda uma lona transparente, para a cobertura dos pontos de cultivo. “Nós 
começamos com uma estufa e hoje já estamos com duas”, ressaltou Gustavo. 

A grande vantagem desse projeto é que profissionaliza o preso, de acordo com Gustavo, oferecendo uma opção de TRABALHO e 
fonte de renda para quando cumprir a sua pena e voltar ao convívio da sociedade. “Estamos trabalhando também visando a 
ressocialização desses indivíduos”, disse, ressaltando que o perfil econômico de Canutama é voltado para a agricultura e 
piscicultura. 

Renda é dividida entre famílias 
Hoje, os presos vendem seus produtos aos moradores da sede de Canutama, além de donos de lanches e restaurantes, e faturam de 
R$ 30 a R$ 40 por dia, em média. O dinheiro é dividido entre os presos que trabalham na horta e é encaminhado às famílias deles. 

Para dois detentos, que preferiram não ter seus nomes citados na reportagem, a experiência tem sido o sonho de uma segunda 
chance. “Antes de ser preso, trabalhava na roça, mas nunca com hortaliças, e aqui, todo dia a gente aprende alguma coisa nova. 
Quando sair daqui quero continuar a mexer com hortaliças”. O outro interno progrediu de REGIME e, quando foi para o 
semiaberto, pediu para continuar na horta. 

Os detentos conseguiram as sementes, mudas e ferramentas por meio de doações de moradores, Idam e de policiais da delegacia. 
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Variedade 
Em uma área de 500 metros, nas dependências da Delegacia de Canutama, os presos do município cultivam berinjela, maxixe, 
jerimum, banana, maracujá, mamão, tomate, alface, pimenta-de-cheiro, pimenta malagueta, cebolinha, coentro, couve e pepino. Só 
quem pode participar da iniciativa são os presos com bom comportamento e que estejam cumprindo sua pena nos REGIMES 
semiaberto e aberto. 

Sem reincidência 
Nenhum dos presos que vêm trabalhando na horta voltou a praticar crimes, fato considerado muito positivo pelo PM responsável 
interinamente pela Delegacia de Canutama. Punições Os efeitos da reincidência dependem muito do tipo de crime. As 
consequências previstas na parte do Código Penal, por exemplo, vão desde o impedimento da concessão da suspensão condicional 
da execução da pena ao impedimento da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pode provocar também a conversão 
da pena substitutiva em pena privativa de liberdade e impede a concessão do livramento condicional e a vários benefícios, previstos 
na lei. 

 

 

 

Asilo no litoral procura voluntários 

para conversarem com idosos 
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Programa é organizado pelo Lar Vicentino, em São Vicente, SP. 
Asilo tem 55 idosos que esperam novos amigos para bater papo. 

Alguém para conversar, contar as histórias da juventude, segurar a mão e dar risada. Esse é o tipo de companhia que os idosos do Lar 
Vicentino, em São Vicente, no litoral de São Paulo, procuram para o seu dia a dia. Por causa da solidão dos idosos, o lar resolveu recrutar 
voluntários para realizarem essa atividade. Os requisitos necessários são paciência, amor e carinho. 
O Lar Vicentino tem atualmente 55 idosos, sendo 38 mulheres e 17 homens. A moradora mais velha tem 98 anos de idade. Segundo a 
assistente social Ana Flávia Xavier Aires, grande parte dos idosos do lar são portadores do Mal de Alzheimer. “A gente tem voluntários, 
mas ainda em número reduzido. Queremos estimular as pessoas a frequentarem aqui. É difícil para nós, enquanto funcionários, dar uma 
atenção assídua, porque às vezes temos que parar para resolver problemas internos”, afirma a assistente. 
Uma das voluntárias mais assíduas, Rosângela Arruda Matos, frequenta o local há um ano e meio e foi apelidada pelos idosos de Rosinha. 
“Meu marido faleceu há dois anos. Eu ficava sozinha em casa e como adoro idosos comecei a vir para cá. Me sinto bem, adoro eles. No 
dia que eu não consigo vir eu sinto muita saudade.  Mas se puder eu venho de domingo a domingo. O fato mais triste foi o falecimento de 
uma idosa que eu adorava. Ela me tocou tanto o coração que eu pensei até em desistir. Mas os outros precisavam de mim e eu voltei”, 
conta Rosinha. 
Para a voluntária, o trabalho é vantajoso para ambos os lados, tanto para quem oferece quanto para quem recebe atenção. “Aqui todo 
mundo é alegre. Eu procuro sempre estar dançando e cantando com eles. Eles são animados. Eles sentem muita saudade e solidão, então 
eu procuro estar sempre com eles. Sinceramente, eu acho esse trabalho melhor para mim do que para eles, estou sempre aprendendo. Não 
me imagino longe daqui. Às vezes eu estou em casa e escuto eles me chamando”, diz a voluntária. 
Uma das moradoras do lar é a espanhola Felisa Pajón, de 81 anos. Ela se casou há sete anos com o português Alberto da Costa, de 82 
anos, e o casal vive junto no asilo. “Somos muito bem tratados, mas é gostoso ter alguém para conversar, contar nossas histórias de vida. 
Assim não bate a solidão”, diz a idosa. 
O presidente do Lar Vicentino, Francisco Silva Correa, ressalta a importância dos voluntários serem pacientes, com boa vontade e 
disposição. “É importante que a pessoa tenha um  perfil para lidar com idosos. Além de voluntários, também precisamos de doações de 
materiais de higiene e limpeza, alimentos, vestimentas, fraldas e roupas de cama”, explica. 
O Lar Vicentino fica na rua Carijós, 139, em São Vicente. Interessados em trabalhar como voluntários podem ligar para o número (13) 
3466-3331. 
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Argentina usa adestramento de cães 

para reabilitar presos 

 

O programa é destinado a presos cumprindo o final da pena, sob o argumento de que a relação com o animal possa lhes prover uma 
espécie de ajuda emocional e possibilidades no mercado de trabalho. 
Chamado "Huellas de Esperanza" (pegadas da esperança, em tradução livre), o programa começou a ser implementado em 2011. No 
ano passado, foi levado à unidade prisional que inclui mulheres argentinas e estrangeiras, geralmente condenadas por terem sido 
flagradas como "mulas" de traficantes de drogas, diz à BBC Brasil o coordenador do programa, Julio Cepeda. 
Ele trabalhou durante mais de 30 anos no serviço penitenciário argentino e inspirou-se em um programa de uma freira americana 
para reunir psicólogos, assistentes sociais, veterinários e adestradores na iniciativa que começou no presídio de Ezeiza, em Buenos 
Aires, e deverá ser levada aos demais presídios do país. 
"Hoje, nosso programa atende àqueles que estão perto de deixar a prisão e que voluntariamente aceitaram a proposta de adestrar os 
cães", explica Cepeda. 
Ele conta que os primeiros três animais adestrados foram doados no mês passado a pessoas com deficiência motora. "Os animais 
continuam sendo do Serviço Penitenciário e, se for constatado que não estão sendo bem cuidados, nós os retiraremos das pessoas 
beneficiadas." 
Doze detentos homens e 18 mulheres já trabalharam no adestramento de cães de raça recomendados para pessoas com limitações  
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físicas. Todos passaram primeiro por um teste para saber se, por exemplo, gostam de animais e os tratarão bem, segundo a 
assessoria de imprensa do Serviço Penitenciário. 
"Nosso objetivo é que exista violência zero contra o animal e que o preso saia com uma alternativa de trabalho (no adestramento ou 
em pet shops), como já ocorreu com alguns deles que hoje estão livres e encontraram no trabalho de adestramento de cães e gatos a 
forma de reinserção social", diz Cepeda. 
Estrangeiras 
Entre as mulheres, nenhuma argentina se interessou até agora pelo programa, afirmou. Presas da Tailândia, Espanha, África do Sul, 
Colômbia e de outros países que cumprem pena no presidio federal aderiram à proposta. 
"Uma delas, da África do Sul, cumpriu dois anos de prisão na Argentina, aprendeu a adestrar os animais e hoje faz o mesmo 
trabalho no presídio do país dela, onde termina de cumprir a pena", conta Cepeda. 
O adestramento dos cães dura de um ano e meio a dois anos, dependendo do comportamento do animal, segundo os especialistas. 
No caso da sul-africana, ela passou dois anos na Argentina antes de ser extraditada para o país dela. "Ela tem dois filhos que estão 
sendo educados pela mãe dela. O adestramento é também importante para a questão emocional", prossegue Cepeda. 
A Argentina, afirma, é o primeiro país da América Latina a implementar a iniciativa em âmbito federal. "Entendemos que esta 
alternativa é uma forma de ajudar o detento e reduzir a violência", disse. 
 
'Prison dog' 
Recentemente, a freira americana Paulina Quinn, apontada como pioneira desta ideia criada em 1981, esteve em Buenos Aires para 
dar palestras para os profissionais e os presos envolvidos no programa. Ela contou sua própria experiência após ter sido vítima de 
violência e ter encontrado no adestramento uma saída para sua vida. Ela coordena o programa chamado "Prison Dog Project" 
(projeto cães de prisão). 
"Meu pai foi prisioneiro de guerra e nunca superou o trauma. Fui criada em uma casa com muita violência, fugi e passei por 14 
instituições juvenis, onde fui torturada. Um dia, morando na rua, ganhei um cachorro e passei a adotar outros e fui vendo como eles 
me ajudaram a perder o medo, a viver melhor e passar a andar de cabeça erguida", disse Quinn ao jornal argentino La Nación. 
Ao mesmo jornal uma presidiária identificada como Jesica contou que está adestrando uma cachorra chamada Paz. "A presença dela 
(Paz) evita que eu me sinta sozinha. Além disso, existem horários, regras e isto me ajuda. É bom também saber que depois ela 
ajudará alguém", declarou. 
Cepeda explica que, para que não sofram no momento da separação do animal, as detentas contam com a ajuda psicológica. A 
psicóloga Daniela Igartua, que faz parte da equipe, disse à agência estatal de notícias Télam que a hora da entrega do animal não é 
fácil para os presos. 
"É difícil. Mas nós conversamos muito e explicamos que o cachorro estará com alguém que precisa dessa ajuda (por ter limitações 
físicas)", disse Igartua. 
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  esportes 

  TIME DE VOLEI DO 1º J SURPREENDE TODOS 

    Meninas do 1º J do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal                        
ficam em terceiro lugar no volei. 

 

 

Após a derrota do time de futsal masculino do 1º ano J de 6x0 contra o 1º ano A , na Copa Intervalo, o time de volei feminino 
montado as pressas ficou em terceiro lugar, no Campeonato desse sabado. Parabens meninas vocês mostraram a todos que 
conseguem o que querem. 
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Alunos com deficiência representam 

região em seletiva dos Jogos Escolares 
Estudantes de Euclides da Cunha, Presidente Prudente e Tarabai competem em 10 modalidades e tentam vaga para Paralimpíadas 
Escolares 
Três estudantes de Euclides da Cunha, Presidente Prudente e Tarabai representam o Oeste Paulista nos Jogos Escolares do Estado 
de São Paulo, em Águas de Lindóia e Lindóia. As provas começaram no início da semana e seguem até sábado (23). 
O objetivo dos jovens, que disputam na modalidade futebol de 7, é ter um bom desempenho para integrarem a delegação do 
Estado de São Paulo que participa das Paralimpíadas Escolares, a qual é voltada para jovens com faixa etária entre 12 a 17 anos. 
Ao todo, 10 modalidades são disputadas no evento, sendo elas: bocha paralimpíca, futebol de 7, futebol de 5, tênis em cadeira de 
rodas, tênis de mesa, atletismo, natação, bocha, judô e vôlei sentado. 
As COMPETIÇÕES esportivas voltadas aos estudantes são realizadas anualmente em quatro etapas: rede pública estadual e 
escolas técnicas estaduais, rede pública municipal, rede particular e escolas técnicas federais, seletivas regionais e seletivas 
estaduais.  
Os jogos são requisito básico aos interessados em competir nas Paralimpíadas Escolares 2014. 
 

 

 

De mendigo a campeão mundial: veja a 

trajetória do "Pastor do Tatame" 

 

http://globoesporte.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/08/alunos-com-deficiencia-representam-regiao-em-seletiva-dos-jogos-escolares.html
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Roberto Nogueira, de 34 anos, é pastor há seis anos e luta jiu-jitsu há 21 anos. Atleta já morou nas ruas por conta do uso de 
drogas e hoje dá aulas para crianças carentes 
O que poderia unir um pastor evangélico a um esporte tido por muitos como violento? Na vida do carioca Roberto Nogueira, de 
34 anos, o jiu-jitsu e a igreja evangélica andam lado a lado. Pastor há seis anos e atleta há 13, Roberto divide o seu tempo entre a 
arte marcial e os compromissos religiosos. A “vida dupla” também traz recompensas em dobro. Além de evangelizar as pessoas, 
Roberto também vem acumulando vitórias dentro do tatame. Nesta segunda-feira, ele comemora um mês da sua mais recente 
conquista: o título mundial da modalidade na categoria absoluto (sem limite de peso), disputado no dia 18 de julho em 
Teresópolis. Além das batalhas no esporte, Roberto já superou um problema com drogas na adolescência, que o fez, inclusive, ir 
morar na rua.  
Tatuado, lutador de jiu-jitsu e com uma linguagem bem jovem, Roberto foge dos padrões que se imagina em um pastor 
evangélico. Porém, para ele isso não é problema. Segundo o atleta, alguns até se espantam quando ficam sabendo das duas 
atividades, mas ele defende que “Deus não quer ver uma roupa, uma tatuagem, ele quer ver o coração das pessoas”. 
- A questão da roupa, da tatuagem, do piercing, do skate, do surf, do reggae, do rock, se for para Deus, não tem problema. Hoje 
eu vivo para esses jovens, então não adiantar eu querer colocar uma juventude dessa dentro de uma caixa de fósforo, não adianta 
eu querer colocar um Deus, que criou céu, terra e mar, que criou todas as coisas, dentro de uma caixa de fósforo. As minhas 
tatuagens, eu uso para me aproximar desses caras. Essa é minha visão hoje. É fazer uma igreja contextualizada, onde eu vou 
poder olhar para o jovem e ele vai poder olhar para mim e vai poder acreditar que ele pode ser evangelizado da maneira que ele 
quer – disse. 
O fato de pregar para jovens faz com que Roberto use métodos diferentes para atrair a atenção deles. Ele diz que precisa usar 
uma linguagem mais próxima da realidade para conseguir atingir o seu objetivo, além de demonstrar através de atitudes o que 
foi discutido. 
- Eu não prego com a bíblia, eu não prego só para ficar falando. Hoje as pessoas estão muito cansadas daquele evangelho de 
falar, e na hora de viver as pessoas não vivem. Hoje quando você fala que é evangélico, as pessoas tomam um susto. Ficam até 
com medo. Então eu creio que hoje as pessoas têm que pregar com atitude, com amor. Estender as mãos e ir até os necessitados 
– relatou. 
A competição 
No mundial, Roberto teve ao todo sete lutas até chegar ao título. Mais de 1.200 atletas participaram da competição. Segundo ele, 
um dos principais obstáculos, além do cansaço, foi o clima da serra carioca.  
- A gente saiu daqui desse calor gostoso da Paraíba, mas o campeonato foi na serra, em Teresópolis. Estava uns 10 graus, muito 
frio. A competição era para ter sido feita em dois dias, só que terminou sendo só em um dia só. Minha primeira luta estava 
marcada para COMEÇAR às 15h, mas eu só lutei às 17h. Já minha última luta foi às 23h. Durante esse tempo eu fiz sete lutas. 
Foi muito desgastante. Quem pratica arte marcial sabe que sete lutas numa competição é algo muito pesado e foram atletas 
muito duros, de todos os pesos – afirmou. 

http://globoesporte.globo.com/pb/noticia/2014/08/de-mendigo-campeao-mundial-veja-trajetoria-do-pastor-do-tatame.html
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Roberto disse que a luta mais difícil foi a da semifinal. Segundo ele, o adversário estava descansado e foi bastante duro. Ele 
relatou ainda que, em um determinado momento, cogitou bater e desistir da luta, mas tentou uma última alternativa e conseguiu 
sair com a vitória.  
- Para mim, a fase mais difícil foi a semifinal. Depois de cinco lutas eu estava muito cansado e entrei para lutar com um cara que 
estava de "baia", que é uma expressão que nós usamos quando o lutador está descansado, porque não teve luta na chave dele. Ele 
me deu uma chave de joelho e entrou muito justo. Estava pronto para bater e quando olhei eu vi o rosto da minha esposa, dos 
meus amigos daqui. Aí eu pensei: não vou bater. Quando eu fui girar para sair, me deu cãibras na outra perna, a perna ficou 
dura. Pensei novamente em bater e a galera começou a gritar. Foi quando eu pensei em tentar um último movimento. Coloquei 
minhas mãos nas costas dele e empurrei. Meu joelho saiu. Ai eu falei: agora eu não bato mais não, querido. Fui para cima com 
sangue nos  
olhos e dei um estrangulamento nele, consegui finalizar a luta e sair de lá morto de cansado. Tive que tirar gás de onde não tinha 
para fazer a final – explicou. 
Próximos passos 
Após o título mundial, Roberto já traçou o seu principal objetivo para o ano: disputar um campeonato na Califórnia. Além disto, 
ele pretende participar de COMPETIÇÕES no Nordeste.  
-  Vou lutar um campeonato que vai ter em Fortaleza em outubro, mas a minha visão agora está em um campeonato que vai ter 
na Califórnia em novembro. Estou buscando ainda uns patrocinadores. Eu já consegui uma hospedagem lá com uns amigos e 
eles cederam a casa e a alimentação. Hoje eu só preciso das passagens para representar a Paraíba nesse campeonato em 
novembro. 
A verdadeira vitória da vida de Roberto  
Quem hoje vê um Roberto feliz não imagina a sua história. Hoje ele é casado, pai de dois filhos e leva uma vida estável. Mas o 
atleta-pastor já passou por diversas situações adversas. No início da adolescência ele começou a usar drogas e rapidamente 
chegou ao "fundo do poço", como ele mesmo diz. O auge da decadência foi quando ele virou morador de rua, por conta das 
drogas. Roberto conta que o jiu-jitsu e a sua fé foram pontos chaves na sua recuperação.  
- Eu comecei a usar droga muito cedo, então eu posso dizer que, da minha época, eu usei todos os tipos de drogas possíveis. Eu 
comecei com a maconha, que é a porta. Cheirei cola, clorofórmio, benzina, éter, usei ácido, cheirei cocaína, tomei chá de 
cogumelo. Então pode-se dizer que eu usei todos os tipos de droga e cheguei no fundo do poço. Morei na rua, fui mendigo, tive 
uma caminhada bem no fundo do poço mesmo, discriminado pela sociedade, minha família não acreditava mais em mim. Então 
eu posso dizer que o jiu-jitsu foi uma das portas para eu me recuperar. Mas eu ainda fiquei nas drogas até os 18 anos. O que me 
fez sair das drogas mesmo foi quando eu comecei a caminhar com Cristo e mudei a minha filosofia de vida.  
Após superação, Roberto ensina jiu-jitsu a crianças carentes 
Morando há dois anos em João Pessoa, Roberto participa de um projeto social, chamado Projeto Resgate, há aproximadamente 
seis meses na Comunidade Vila Feliz, localizada no bairro do Jacaré, em Cabedelo, que fica na Região Metropolitana de João  

http://globoesporte.globo.com/pb/noticia/2014/08/de-mendigo-campeao-mundial-veja-trajetoria-do-pastor-do-tatame.html
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Pessoa. O pastor-atleta dá aulas de jiu-jitsu duas vezes por semana para aproximadamente 60 crianças carentes. Ele acredita que 
o projeto pode afastar muitas destas crianças do mundo das drogas, inclusive usando a própria história de vida como exemplo. 
- Eu não escondo nada. Eu mostro a eles as coisas que me levaram a esse mundo das drogas, a esse mundo perdido por tanto 
tempo, e uso meu exemplo para que eles aprendam a lição. Eles veem em mim essa possibilidade de dar a volta por cima, sair da 
rua, ter uma casa, uma família, um respeito como homem. Muitas dessas crianças não têm nenhum carinho dos seus pais ou das 
suas mães. Muitos aqui são de de famílias desestruturadas. Pais que bebem, que se drogam. Mas aqui eles encontram o carinho, 
o abraço, a atenção. Isso eles nunca mais vão esquecer, são crianças que estão sendo marcadas por esse amor e por esse carinho 
– relatou emocionado. 
Além do cunho social, Roberto enxerga nas crianças a possibilidade de surgir novos campeões para representar a Paraíba 
nas COMPETIÇÕES.  

- Eu estou de olho nesses talentos. Hoje eu tenho esse projeto social e ainda dou aulas também em dois colégios da cidade. Estou 
sempre de olho aberto para novos campeões. Ainda mais dentro de uma comunidade dessa, a galera é raçuda, os moleques têm 
“sangue nos olhos”. A minha intenção é pincelar esses talentos para levar para a academia, para dar uma atenção maior e 
representar João Pessoa e a Paraíba em campeonatos brasileiros e mundiais. 
Um dos jovens participantes do projeto, Rafael David, de 13 anos, falou sobre a importância da iniciativa. Segundo ele, isso 
ajuda a tirar a criançada das ruas. O garoto treina há seis meses e diz que se espelha no professor.  
- Eu gosto, acho legal. É um passatempo, porque a gente não fica em casa e o professor fica ajudando muito a gente. Deus 
abençoou nosso professor, e quero que me abençoe também ou um dos meus amigos para ser também campeão mundial igual a 
ele. Ele é um exemplo – falou o menino. 
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HOROSCOPO 

 

Previsão para 2014 

ÁRIES (de 21/03 a 20/04) 
Combina com: Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra e Aquário 

Em 2014 você estará mais rebelde, a fim de mudar tudo o que já não te deixa feliz em sua vida. Uma energia de insatisfação vai 
tomar conta de você, fazendo com que você tome novas atitudes e revolucione tudo o que te incomoda! A partir do segundo 
semestre, novidades em sua vida afetiva. Prepare-se para muita paquera, festas e baladas! 

No amor 
Aproveite o primeiro semestre para resolver o que está mal resolvido e deixar o passado ir embora de vez, porque no segundo 
semestre Júpiter chega com tudo, trazendo novas energias e muita animação para sua vida amorosa. Você ficará mais 
carismática, e vai ser a sua vez de brilhar! 

Nos estudos 
A dica será fazer tudo com capricho e originalidade. Um bom conteúdo apresentado de forma criativa e original fará com que se 
destaque entre os professores e ganhe ótimas notas! 

TOURO (de 21/04 a 20/05) 
Combina com: Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. 

Na primeira metade do ano, aproveite para investir nos estudos e garantir boas notas, pois a partir do segundo semestre poderá 
ficar um pouco mais preguiçosa. Lute contra isso! 

No amor 
A sorte estará ao seu lado e o destino vai dar aquele empurrãozinho que faltava. Se estiver solteira, tem tudo pra conhecer um 
gato pra lá de especial, do tipo charmoso, misterioso e super apaixonado! Se estiver namorando, tudo ficará ainda mais sério e 
intenso! 

Nos estudos 
No primeiro semestre será mais fácil absorver os conteúdos, então, dê uma turbinada nos estudos neste período. No segundo 
semestre, a dica é lutar contra a preguiça e continuar caprichando. Não vale desanimar! 
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GÊMEOS (de 21/05 a 20/06) 
Combina com: Gêmeos, Libra, Aquário, Áries, Leão e Sagitário. 

A partir do segundo semestre, Júpiter te dará a oportunidade de desenvolver ainda mais sua criatividade. Aposte no aprendizado 
de algo ligado às artes: pode ser música, dança, teatro, capoeira, desenho, enfim, o que você achar mais legal. No primeiro 
semestre, a dica é cuidar melhor da saúde e da alimentação, para não correr o risco de acabar ganhando peso. Exercite-se e 
alimente-se de forma leve e saudável! 

No amor 
Em 2014, sua autoestima estará lá em cima e isso será muito bom para a sua vida amorosa. Você vai se sentir bonita, livre e feliz 
e isso atrairá os garotos como um imã. Claro que você vai se interessar por garotos descolados e na mesma vibe, né? Fuja dos 
desanimados, ou baixo ASTRAL 

Nos estudos 
Especialmente a partir do segundo semestre, você vai se dar bem em tudo que exija criatividade, já as matérias exatas exigirão 
atenção o ano todo. Evite se distrair durante as aulas e capriche na apresentação dos TRABALHOS, sem esquecer o conteúdo, é 
claro. 

CÂNCER (de 21/06 a 20/07) 
Combina com: Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem e Capricórnio. 

Até o fim do primeiro semestre, questões ligadas a relacionamentos ainda serão o foco da sua vida. Família, amores, amigos 
podem exigir sua atenção e sua dedicação. A partir do segundo semestre o foco muda, e chega a hora de começar a pensar 
melhor em como ganhar, gastar e administrar sua grana. Você já pensou em qual profissão deseja para o futuro? Talvez seja um 
bom momento para começar a pensar! 

No amor 
Em 2014 você continuará mudando, amadurecendo e se transformando afetivamente. Você tem aprendido muito no último ano, 
e continuará aprendendo mais. Agora você já sabe o que quer e o que te faz feliz e vai lutar por isso. Estará em busca de amores 
mais leves, dinâmicos, criativos e independentes, como você. A ideia será sair da mesmice e buscar viver novas aventuras. 
Prepare-se! 

 
 
 

http://capricho.abril.com.br/horoscopo/?signo=gemeos
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Nos estudos 
Você estará mais criativa, porém mais distraída, por isso será necessário ter mais atenção, especialmente aos detalhes. Será 
preciso trabalhar melhor o raciocínio lógico e a organização. E a partir do segundo semestre, é bom começar a pensar no 
vestibular, você já sabe qual curso deseja prestar? 

LEÃO (de 22/07 a 22/08) 
Combina com: Leão, Sagitário, Áries, Gêmeos, Libra e Aquário. 

No primeiro semestre, aproveite para finalizar pendências, encerrar ciclos, se libertar de mágoas do passado. Questões familiares 
e de relacionamentos podem finalmente se resolver. No segundo semestre, com a entrada de Júpiter em seu signo, será a hora de 
renovar a vida e receber uma energia iluminada, de bênçãos, sorte e proteção. Você ficará ainda mais linda, charmosa, brilhando 
mesmo sem fazer esforço! 

No amor 
O ano promete, e tudo tende a ser diferente em 2014! Você estará focada em outro tipo de garoto, se libertando de velhos 
preconceitos e se abrindo para novos amores. Podem rolar romances durante viagens e o ano promete momentos de muita 
paixão, ainda que nem todas sejam assim tão duradouras. O clima será de aventura e frio na barriga! 

Nos estudos 
Energia pra investir nos estudos não vai te faltar, facilidade de aprendizado também não. Cuidado apenas com a pressa, faça as 
coisas com capricho e cuidado e se dará muito bem! 

 
VIRGEM (de 23/08 a 22/09) 
Combina com: Virgem, Touro, Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. 

A primeira metade do ano poderá ser mais agitada, e você estará mais em contato com a galera. Sua popularidade estará alta e 
você vai querer curtir a vida e compartilhar bons momentos com os amigos. Porém, a partir da segunda metade do ano, você 
poderá ficar um pouco mais introspectiva, na sua. Vai preferir observar ao invés de falar, agindo com mais calma e consciência. 
Será um período de se aprofundar mais em si mesma, de buscar mais autoconhecimento e começar a agir com base nesse 
conhecimento. 

No amor 
Plutão em Capricórnio em quadratura com Urano em Áries irá sacudir sua vida amorosa, provocando intensas paixões! O ano de 
2014 promete novidades, paixões que podem não durar muito tempo, mas serão avassaladoras. Mas quem tem tudo pra ganhar 
seu coração pra valer é um garoto sensível, educado, sonhador e romântico. Aguarde. 



H4    Maringá, Sexta-feira, 5 de Setembro de 2014                                                             NEWS TOWN – 3222-1201 – www. newstown.com.br                                                           
NEWS TOWN DO MUNDO 

Nos estudos 
Você estará mais focada, graças às influências de Saturno em Escorpião. Por outro lado, também poderá se sentir mais cobrada, 
pressionada pelos pais e professores, por isso, terá que se esforçar bastante. Estará com um pouco mais de facilidade nas 
matérias exatas, mas não relaxe demais! 

LIBRA (de 23/09 a 22/10) 
Combina com: Libra, Gêmeos, Aquário, Áries, Leão e Sagitário. 

Este ano você estará mais determinada, cheia de energia e com mais disposição. Aproveite para exercitar o corpo, você vai se 
sentir super bem. A partir do segundo semestre, sua turma de amigos poderá crescer, e você poderá ganhar destaque entre eles. 
Sua popularidade poderá aumentar muito! 

No amor 
Paixões repentinas, daquelas que começam e terminam subitamente, podem marcar o seu ano, libriana. Quem dá a tônica é 
Urano, o imprevisível, por isso, prepare-se para fortes emoções! 

Nos estudos 
Você ficará mais inspirada e terá destaque em tudo que envolver criatividade, imaginação e boas ideias. Suas redações, trabalhos  
escritos farão sucesso. Aposte também nas aulas de teatro, arte, dança. Reforce os estudos nas matérias exatas, pois este será seu 
ponto mais fraco. 

ESCORPIÃO (de 23/10 a 21/11) 
Combina com: Escorpião, Câncer, Peixes, Touro, Virgem e Capricórnio. 

Com Saturno na área, você continuará vivendo um período de amadurecimento e ganhando cada dia mais sabedoria. As pessoas 
vão perceber essa mudança, e com ela virão novas responsabilidades. Uma vida nova, com horizontes ampliados está surgindo 
com este seu crescimento, e em breve você começará a se dar conta disto. 

No amor 
Mais seletiva, você não estará mais a fim de perder tempo com pessoas que não tem nada a ver com seu momento. Em 2014, 
colocará sua autoestima, sua liberdade e seus valores acima de tudo, e isso te fará muito bem. Quem quiser te namorar, vai ter 
que provar que te merece. Caso contrário, você vai preferir ficar com os beijinhos e os peguetes sem compromisso. 

Nos estudos 
Com mais facilidade para aprender, você poderá ficar impaciente e dispersa durante as aulas. Cuidado com isso, escorpiana! Não 
é porque tudo parece mais fácil que você não precisa estudar. Continue se dedicando ou as coisas poderão se complicar. 
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SAGITÁRIO (de 22/11 a 21/12) 
Combina com: Sagitário, Áries, Leão, Libra, Gêmeos e Aquário. 

Com Saturno ainda em trânsito por Escorpião, é hora de resolver de uma vez por todas aqueles probleminhas que você vinha 
adiando, sagitariana. O que você andou abafando, poderá retornar, pedindo solução definitiva, por isso, nada de esconder as 
coisas debaixo do tapete. O jeito é encarar e solucionar! A partir do segundo semestre, Júpiter entra em Leão, favorecendo os 
estudos e as viagens! 

No amor 
Ser romântica é bom, mas o excesso de romantismo pode te prejudicar. Nada de ficar sonhando acordada enquanto a vida passa 
e você não vê, hein? A dica é por os pés no chão, olhar para os lados e ver as oportunidades que a vida oferece! 

Nos estudos 
Mais criativa e participativa, você vai se destacar pela criatividade e originalidade, mas cuidado pra não exagerar na dose, 
querendo ser a diferente o tempo todo e passando por arrogante ou rebelde. Busque o equilíbrio! A partir do segundo semestre, 
pode surgir a possibilidade de um intercâmbio! 

CAPRICÓRNIO (de 22/12 a 20/01) 
Combina com: Capricórnio, Touro, Virgem, Câncer, Escorpião e Peixes. 

Com Plutão no seu signo e Saturno em Escorpião, você fica cada vez mais intuitiva e desconfiada! Sua antena detectará sinais de 
falsidade a quilômetros de distância, e pessoas mal intencionadas não terão muitas chances com você. Cuidado apenas pra não 
exagerar na dose e acabar paranoica, vendo ameaças onde elas não existem! 

No amor 
Você vem se transformando muito e suas expectativas em relação ao amor mudaram bastante também. Para 2014, você vai 
querer apostar num amor verdadeiro, daqueles que libertam! Vai querer um parceiro que ao mesmo tempo seja seu amigo, seu 
cúmplice, e que leve o amor a sério. Por isso, ficará também mais seletiva, e não vai querer se envolver com qualquer garoto. A 
palavra do momento é maturidade! 

Nos estudos 
Se por um lado você fica mais imaginativa, por outro acaba mais distraída, por isso a dica é prestar mais atenção aos detalhes. 
Confira as contas antes de entregar, porque você pode acertar o raciocínio dos problemas mas errar nos cálculos! 
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AQUÁRIO (de 21/01 a 19/02) 
Combina com: Aquário, Libra, Gêmeos, Sagitário, Áries e Leão. 

A dica para 2014 é cuidar melhor das suas relações, aquariana. Você estará mais comunicativa e poderá conhecer muita gente 
interessante que vai agitar sua vida. Por outro lado, também poderá acabar falando mais do que deve, dando foras, e colocando 
em risco laços e amizades importantes. Sendo assim, use as palavras com cuidado e tudo ficará bem melhor! 

No amor 
2014 promete muitas novidades, e ótimas surpresas para sua vida amorosa, especialmente a partir do segundo semestre, com a 
entrada de Júpiter em Leão, seu signo oposto e complementar. Você vai ficar ainda mais expressiva, simpática, charmosa e os 
garotos vão notar sua presença! Você também ficará mais autêntica e quanto mais for você mesma, mais encantará todos com 
seu brilho! O segundo semestre promete fortes paixões por garotos gentis, cheios de personalidade e com estilo próprio! 

Nos estudos 
Com a mente mais acelerada, você vai pensar rápido e ter boas ideias, mas é preciso tomar cuidado pra não se dispersar e acabar 
comendo bola. Lembre-se de que a pressa é inimiga da perfeição e vá com calma! 

PEIXES (de 20/02 a 20/03) 
Combina com: Peixes, Câncer, Escorpião, Touro, Virgem e Capricórnio. 

Em 2014 você estará com uma sorte a mais no amor! Embora o ano todo esteja sendo abençoado pelos astros, o primeiro 
semestre, principalmente, será especial! Aproveite para sair, paquerar, badalar e fique de olho, pois se estiver solteira, vai ter 
muitas chances e conhecer garotos sensíveis, interessantes e super românticos! 

No amor 
Você estará mais romântica, sensível e sonhadora, especialmente na primeira metade do ano. Cuidado apenas pra não exagerar 
no romantismo e acabar se iludindo, tente ver as coisas com um pouco mais de realismo, para equilibrar. Os garotos mais 
artísticos, sonhadores e idealistas farão mais o seu estilo, fique de olho neles! 

Nos estudos 
Netuno no seu signo aumenta muito sua criatividade. Por outro lado, te deixa dispersa, desatenta, o que pode atrapalhar um 
pouco. Porém, Saturno em Escorpião vai dar uma boa ajuda e se você fizer um esforcinho pra se concentrar mais durante as 
aulas, tudo vai rolar numa boa! Seja humilde! 
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DAYANE ENDO LOPES       

INGRID SOPHIA GODOI                  

JENIFER ALVES    

KAROLINE FUMAGALLI SCHEFFER 

LORAINE FERNANDA DOS SANTOS    

    


