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Câmara Municipal entra com
 recurso questionando a volta da

prefeita Célia Cavalcanti

O debate democrá-
tico envolveu 58 jovens 
da região. São Louren-
ço levou 13 alunos do 
Ensino Médio de es-
colas públicas e parti-
culares da cidade. Um 
deles é Roger Arantes, 
de 17 anos. Ele foi es-
colhido para participar 
da etapa estadual do 
projeto, que aconte-
cerá entre os dias 19 
e 21 de setembro, na 
Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais. 
“Achei excelente. Foi 
uma experiência incrí-
vel. Estou muito feliz 
de ter sido eleito pela 
maioria para ir até BH 
representar este tema 
e minha cidade ama-
da”, afirmou.  .
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Célia Cavalcanti reassumiu a Prefeitura de São Lourenço no úlimo dia 08 de agosto

A Câmara Municipal 
de São Lourenço entrou, 
no final da tarde da últi-
ma quarta-feira (14/08), 
com um pedido de recur-
so junto ao Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) para que o órgão 
reveja a decisão de anu-
lar o Processo Político 
001/2017, que resultou 
na cassação da prefei-
ta Célia Shiguematsu 
Cavalcanti, no dia 06 de 
março deste ano. 

No dia 07 de agosto 
Célia, que estava há 
cinco meses longe da 
prefeitura, ganhou na 
Justiça, por 4 votos a 
1, o direito de retornar 
ao cargo de prefeita da 
cidade. 

Página 03

Ação foi movida solicitando ao TJMG que reveja a decisão de anular a cassação
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Alunos fazem parte do Parlamento Jovem da Escola do Legislativo da cidade

58 jovens da região se reuniram para desenvolver propostas de combate à violência contra a mulher
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Mais de 227 mil aprendizes 
foram contratados no 

primeiro semestre do ano

 O Brasil contratou mais de 
227 mil jovens por meio da Lei 
da Aprendizagem Profissional 
no primeiro semestre do ano. 
Um balanço apresentado pelo 
Ministério do Trabalho indica a 
admissão de 227.626 trabalha-
dores na condição de aprendizes 
entre janeiro e junho de 2018. Os 
estados que mais contrataram 
foram São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina.

Segundo a coordenadora-
geral de Estágio e Aprendizagem 
do Ministério do Trabalho, Tatia-
ne Padilha, os dados mostram 
que o país tem apresentado 
aumento nas contratações de 
aprendizes desde a sua criação, 
mas os números poderiam ser 
melhores. Ainda é um desafio 
convencer os empregadores de 
que contratar aprendiz pode ser 
vantajoso para as empresas.

“A Aprendizagem Profissional 
permite aos jovens encontrarem 
uma primeira oportunidade de 
trabalho que respeite sua con-
dição de pessoa em desenvol-
vimento e garanta seus direitos 
trabalhistas e previdenciários, 
sem deixar de lhes estimular a 
continuar os estudos. Ao mesmo 
tempo, permite às empresas for-
marem mão de obra qualificada, 
algo cada vez mais necessário 
em um cenário econômico em 
permanente evolução”, destaca 
Tatiane Padilha.

De acordo com a legislação, 
todas as empresas de médio e 
grande portes devem manter em 
seus quadros de funcionários 
adolescentes e jovens entre 14 e 
24 anos na modalidade de apren-
diz. Para os aprendizes com 
deficiência não há limite máximo 
de idade. As cotas variam de 
5% a 15% por estabelecimento, 
excluídas as funções que não 

entram para o cálculo da cota 
de aprendizagem. O Brasil já 
contabiliza 3.460.904 aprendizes 
contratados desde 2005, quando 
a lei foi regulamentada pelo De-
creto 5598. 

Setores e ocupações - Entre 
os setores que mais contrataram 
aprendizes no primeiro semes-
tre do ano estão a Indústria da 
Transformação, com 58.768 
admissões, e o comércio, com 
57.789. As ocupações com mais 
oportunidades para os jovens 
foram as de auxiliar de escritório 
e assistente administrativo. Mais 
de 50% de todas as contrata-
ções ocorreram nessas áreas. 
Tiveram destaque também as 
funções de vendedor do comér-
cio varejista, repositor de merca-
doria e mecânico de manutenção 
de máquinas.

Gênero – Do total de apren-
dizes contratados no primeiro 
semestre do ano, 118.520 são 
do sexo masculino (52,07%) 
e 109.106 do sexo feminino 
(47,93%). Em apenas três uni-
dades da federação o número de 
mulheres contratadas superou o 
de homens: Amapá, Pernambu-
co e Rio Grande no Norte. 

O Contrato de Aprendizagem 
é um acordo de trabalho espe-
cial, ajustado por escrito, com 
anotação na carteira de trabalho, 
e prazo determinado de até dois 
anos. O aprendiz tem direitos 
trabalhistas e previdenciários, e 
sua remuneração é baseada no 
salário mínimo, mas proporcional 
ao número de horas cumpridas. 
A jornada de trabalho permitida 
é de no máximo seis horas diá-
rias para aqueles que ainda não 
concluíram o Ensino Fundamen-
tal e oito horas diárias para os 
que já o concluíram.

Assessoria de Comunicação 
Ministério do Trabalho

Oito dicas para vencer o 
medo de falar em público

*Reinaldo Passadori

Existem pesquisas que apon-
tam que um dos maiores medos 
do homem é o de falar em pú-
blico. Mas, qual o reflexo desse 
medo? São muitos, podendo 
ocasionar problemas profissio-
nais, prejudicando a carreira e 
também os de relacionamento 
pessoal. Mas é possível utilizar 
esse medo como estímulo para 
enfrentar desafios, superar me-
tas e conquistar vitórias.

Lembrando que existem os 
casos mais graves, gerados por 
fobias profundas ou traumas 
necessitando de medicamentos 
específicos e tratamento feito 
por especialistas da medicina 
ou apoio terapêutico. Com es-
sas excessões, todas as pesso-
as podem enfrentar esse medo 
que as impede de mostrarem 
seu real potencial, praticando 
com professores de oratória, 
usando técnicas específicas 
para a obtenção de resultados 
mais satisfatórios.

Glossofobia é o nome técnico 
mais apropriado desse medo, 
mas há outras formas sob as 
quais ele é reconhecido: ansie-
dade, fobia social, pânico. Suas 
reações mais comuns são: fugir 
da situação, arranjar uma descul-
pa, ficar doente (de mentirinha) 
só para não falar, ainda mais 
quando for diante de um público 
imenso, com palco, microfone, 
iluminação adequada, câmaras 
de vídeo, holofotes.... Nossa! Há 
gente que não fala em público 
de jeito nenhum, nem sequer na 
festa de aniversário com pesso-
as da própria família!

Para mostrar como é possí-
vel vencer esse medo, prepa-

rei algumas orientações:

1. Acredite em você mesmo, 
no seu imenso potencial. Men-
talize-se tendo sucesso e sendo 
reconhecido pelo seu esforço 
de falar, sendo aplaudido pelo 
público e parabenizado pelo seu 

diretor ou superior imediato.
2. Conheça bem sobre o 

assunto que irá falar, saiba 
especialmente como iniciar; se 
necessário, tenha uma pequena 
anotação para alguma emergên-
cia, caso esqueça.

3. Aprenda a relaxar, fazendo 
exercícios de respiração, medita-
ção, distensionando seus mús-
culos, movimentando a cabeça, 
friccionando as mãos, mantendo 
uma postura firme e decidida.

4. Mesmo que esteja tenso, 
não demonstre, procure andar 
com passos firmes, sem exage-
ro, olhe para as pessoas (nos 
olhos), posicione-se, cumpri-
mente essas pessoas e comece 
a falar.

5. Acredite que as pessoas 
estão torcendo para o seu suces-
so, querem ser surpreendidas 
com você, com seu conteúdo e 
desejam que você se saia bem 
e que tenha êxito.

6. Tenha uma estratégia bem 
preparada para iniciar. Exem-
plo é fazer algumas perguntas 
para quebrar o gelo, contar um 
fato que seja relacionado com 
o tema, apresentar o objetivo 
da sua apresentação, usar um 
pensamento, provérbio ou uma 
mensagem alusiva ao tema que 
irá abordar.

7. Conheça suas virtudes, 
apoie-se nelas, resgate momen-
tos que teve coragem, firmeza 
para enfrentar situações difíceis 
na sua vida e procure trazer 
essas lembranças para esse 
momento. Talvez você se surpre-
enda como isso é poderoso.

8. Por último, treine muito; 
procure dar aulas, fale em reu-
niões, ouse dar a sua opinião, 
mesmo que seja simples, não im-
porta; conte piadas no seu grupo 
de amigos, defenda seu ponto de 
vista, lute por uma causa.

*Reinaldo Passadori é es-
pecialista em Comunicação 
Verbal e CEO do Instituto 
Reinaldo Passadori de Co-
municação Verbal

Até junho de 2018, o país tinha 430.661 aprendizes 
em seu mercado de trabalho. O Brasil já contabili-
za 3.460.904 aprendizes contratados desde 2005 

Lendas do folclore 
brasileiro trazem à tona 

preocupação com a 
conservação da natureza

Comemorado no dia 22 de 
agosto, o folclore é compos-
to pelo conjunto de crenças, 
tradições, lendas e costumes 
de um povo. Lendas como a 
Comadre Florzinha habitam o 
imaginário cultural brasileiro 
e representam a preocupação 
de povos antigos em relação a 
um tema extremamente atual: a 
conservação da natureza.

Na obra infantil “A Flor do 
Mato”, lançada em 2018 pela Edi-
tora Positivo, Comadre Florzinha 
é retratada como uma figura que 
habita as matas e as protege – 
crença de algumas áreas rurais do 
Nordeste, principalmente na Pa-
raíba, Pernambuco e Ceará. Trai-
çoeira, a menina conhecida como 
Flor do Mato pode tanto ajudar 
como prejudicar as pessoas que 
adentram a mata sem lhe pedir a 
devida licença. A obra é o segundo 
trabalho autoral do ilustrador e 
designer gráfico carioca Marcelo 
Pimentel e traz essa história da 
Zona da Mata nordestina, reinter-
pretando grafismos do Maracatu 
Rural – manifestação cultural 
com estampas florais e arabescos 
multicoloridos de grande persona-
lidade e impacto visual.

Assim como a Comadre Flor-
zinha, o Curupira e o Boitatá 
também são famosos protetores 
das florestas e dos animais. O 
Curupira, palavra de origem tupi 
guarani que significa “corpo de 
menino”, é conhecido como um 
anão de cabelos vermelhos que 
tem os pés virados para trás, sua 
principal arma para despistar e 

confundir os invasores das ma-
tas. Já o Boitatá significa “cobra 
de fogo” e é representado como 
uma grande serpente que possui 
a capacidade de se transformar 
em uma grande tora em brasa, 
punindo as pessoas que incen-
deiam as florestas.

Para Márcia Marques, profes-
sora titular da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) e mem-
bro da Rede de Especialistas em 
Conservação da Natureza, tais 
narrativas ajudam na construção 
e na transmissão de valores 
permanentes. “Essa riqueza 
cultural, que é tão característica 
do Brasil, pode ser utilizada tam-
bém para a educação ambiental. 
Essas lendas representam uma 
preocupação antiga em relação 
à conservação da natureza e 
aprendizados como esse são 
levados pelas crianças até a 
fase adulta, criando cidadãos 
conscientes”, ressalta.

 
Sobre a Rede de

Especialistas

A Rede de Especialistas de 
Conservação da Natureza é uma 
reunião de profissionais, de refe-
rência nacional e internacional, 
que atuam em áreas relacionadas 
à proteção da biodiversidade e 
assuntos correlatos com o obje-
tivo de estimular a divulgação de 
posicionamentos em defesa da 
conservação da natureza brasilei-
ra. A Rede foi constituída em 2014, 
por iniciativa da Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza.

Personagens inspiram obras da literatura e podem 
ajudar a compor pauta da educação ambiental
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Câmara Municipal entra com 
recurso questionando a volta 
da prefeita Célia Cavalcanti

Célia entrou para a história política de São Lourenço ao ser a primeira mulher eleita, 
com 56% dos votos válidos

Foto: Prefeitura Municipal Fotos: Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Itajubá

Por Mariana Menezes

A Câmara Municipal 
de São Lourenço entrou, 
no final da tarde da última 
quarta-feira (14/08), com 
um pedido de recurso jun-
to ao Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) 
para que o órgão reveja a 
decisão de anular o Pro-
cesso Político 001/2017, 
que resultou na cassação 
da prefeita Célia Shigue-
matsu Cavalcanti, no dia 
06 de março deste ano. 

No dia 07 de agosto 
Célia, que estava há cin-
co meses longe da prefei-
tura, ganhou na Justiça, 
por 4 votos a 1, o direito 
de retornar ao cargo de 
prefeita da cidade. 

A Assessoria de Co-
municação da Câmara in-
formou, por meio de nota, 
que a Câmara entrou com 
o pedido porque a Casa 
Legislativa “acredita que 
o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais desconside-
rou provas e documentos 
importantes juntados du-
rante o Processo Político 
001/2017, os quais seriam 
suficientes para ratificar o 
julgamento já realizado 
pela Câmara Municipal 
de São Lourenço”.  

Enquanto o pedido é 
analisado Célia continua 

a exercer seu cargo. Já 
se passaram dez dias 
desde a volta da prefeita 
e, nesse curto tempo, 
algumas mudanças já 
foram feitas. 

Em seu primeiro dia 
de volta, Célia mudou 
cargos de cinco secreta-
rias (Saúde, Infraestrutu-
ra, Planejamento, Gover-
no e Turismo e Cultura) e 
uma diretoria (Diretoria 
Administrativa).

A secretaria de Go-
verno, Turismo e Cultura 
ficará a cargo de Josélia 

de Lorenzo que, antes da 
cassação, era secretária 
municipal na Secretaria 
de Governo.  Foram exo-
nerados Daniel Donato 
(secretaria de Governo) e 
Erich Mathias de Oliveira 
(Turismo e Cultura).

Na pasta de Saúde saiu 
Ana Paula de Lorenzo, Di-
retora Administrativa e irmã 
da nova secretária de Go-
verno, Turismo e Cultura 

Na secretaria de Infra-
estrutura entrou Rose Mary 
Pereira Oliveira no lugar 
da coordenadora adminis-

trativa Natália Nogueira 
Belém.

Na Diretoria Adminis-
trativa retorna ao posto 
Carla Bacha de Lorenzo 
do Nascimento e sai 
Paulo Fernando de Oli-
veira Dias, servidor con-
cursado da prefeitura.  

No Planejamento vol-
tou Leila Miranda Pereira 
da Silva (que também 
já era secretária antes 
da saída da prefeita) 
no lugar do funcionário 
concursado, Júlio César 
Sacramento.

Ação foi movida solicitando ao TJMG que reveja a decisão 
de anular a cassação

Estudantes de São Lourenço 
vão a Maria da Fé votar em 
propostas de diminuição da 

violência contra a mulher

A terça-feira foi longa para 
os integrantes da Escola 
do Legislativo de São Lou-
renço, que participaram, da 
manhã até o início da noi-
te, da Plenária Regional do 
Projeto Parlamento Jovem. 
Realizado na Câmara Muni-
cipal de Maria da Fé e com 
a presença de estudantes de 
Itajubá e Itanhandu, o evento 
teve como objetivo selecionar 
as melhores propostas para 
Minas Gerais de combate à 
violência contra a mulher.

O debate democrático 
envolveu 58 jovens da região. 
São Lourenço levou 13 alunos 
do Ensino Médio de escolas 
públicas e particulares da 
cidade. Um deles é Roger 
Arantes, de 17 anos. Ele foi 
escolhido para participar da 
etapa estadual do projeto, 
que acontecerá entre os dias 
19 e 21 de setembro, na As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais. “Achei excelente. Foi 
uma experiência incrível. Es-
tou muito feliz de ter sido eleito 
pela maioria para ir até BH 
representar este tema e minha 
cidade amada”, afirmou.  .

Das 36 propostas (nove 
de cada município) levadas 
pelos alunos, três foram esco-
lhidas e serão encaminhadas 
à Plenária Estadual. Além 
disso, uma quarta, inédita, 
foi criada pelos estudantes e 
também será encaminhada 
a Belo Horizonte. Eles ainda 
votaram em uma sugestão 
de tema para o Parlamento 
Jovem em 2019: Maus Tratos 
contra os Animais.

Veja as propostas aprova-
das na Plenária Regional:

Subtema 1: Violência 
Doméstica e Familiar

Garantir atendimento 
especializado às mulhe-
res vítimas de violência, 
em todos os municípios 
mineiros, através da regio-
nalização das delegacias 

especializadas no aten-
dimento à mulher.

 Subtema 2:  Violência 
nos Espaços Institucionais 
de Poder

Garantir o repasse de 
recursos para todos os 
centros de referência de 
assistência social – CRAS 
para investimento em cur-
sos voltados a qualificação 
e autonomia financeira de 
mulheres vítimas de vio-
lência, em todo o Estado 
de Minas Gerais.

Subtema 3 : Violência 
e Assédio Sexual

Garantir o funciona-
mento de um programa 
de prevenção e ação ime-
diata para denúncias nos 
casos de assédio sexual, 
garantindo à vítima prote-
ção ao utilizar transportes 
públicos e privados no 
âmbito do Estado de Mi-
nas Gerais.

Proposta Nova
Promover campanhas 

de divulgação do Disque 
180 dentro de instituições 
públicas e privadas do 
Estado de Minas Gerais, 
direcionando, nas escolas, 
para alunos do Ensino Mé-
dio e Fundamental II.

 Sobre o Parlamento 
Jovem

A cada ano, um tema 

de relevância social é tra-
balhado por meio de ofi-
cinas e dinâmicas. Os 
estudantes debatem o 
assunto escolhido e formu-
lam propostas de mudança 
para o estado de Minas 
Gerais. As mesmas são 
analisadas e discutidas 
pelos próprios jovens em 
três etapas, a Municipal, a 
Regional e a Estadual, em 
que há a realização de ple-
nárias nos moldes de uma 
sessão legislativa.

No final, as propostas 
são entregues para os 
deputados estaduais, que 
podem transformá-las em 
projetos e, posteriormente, 
em leis, como já aconteceu 
em edições anteriores. O 
objetivo é despertar nos 
estudantes o senso crítico 
e a vontade de contribuir 
com a sociedade, por meio 
da política. 

O Parlamento Jovem é 
desenvolvido desde 2004 
pela Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais, em 
parceria com a PUC Minas 
e municípios do estado. 
Atualmente, 88 cidades 
integram a iniciativa. Em 
São Lourenço, as ativi-
dades se iniciaram com 
a inauguração da Escola 
do Legislativo, em 2015, 
e são desenvolvidas pelo 
quarto ano seguido.

Jovens fazem parte do Parlamento do Jovem 
da Escola do Legislativo da cidade

Jovens se reuniram para desenvolver propostas de combate à violência contra a mulher

O Bordado e seu impacto 
na Saúde Intregral

Por Norma Carvalho Kitula

Parte Final
Na edição de nº 1189 

mostramos uma matéria com 
a Bordadoterapeuta Norma 
Carvalho, moradora de São 
Lourenço (MG), que criou 
o método Kitula, alinhando 
a prática do bordado com 
meditação. 

Agora, trazemos uma sé-
rie especial sobre o assunto, 
que será divida em três edi-
ções, mostrando os inúmeros 
benefícios que o ato de bordar 
traz para nossa vida. 

Acompanhe com a gente!

No mundo em que vive-
mos, entre as turbulências 
cotidianas, é preciso retornar 
à essência. O bordado vem 
sendo explorado para além 
de seu uso estético e nos 
dias de hoje é forte aliado 
na meditação, na clínica 
psiquiátrica, como artetera-
pia e como ferramenta para 
aprimoramento de habilida-
des fundamentais para o ser 
humano, como a memória e a 
concentração.  No mundo do 
bordado somos capazes de 
criar e descobrir as belezas 
da vida, nos conhecemos 
melhor a cada linha, e des-
cobrimos novas possibilida-
des a cada ponto marcado 
no tecido. Vamos conhecer 
um pouco dos benefícios do 
bordado:

3-BORDADO COMO ARTE 
TERAPIA

A arte permite ao ser 
humano a liberação de seus 
sentimentos e emoções, ga-
rantindo, naquele momento, 
um encontro consigo mesmo 
por meio da arte, aumentan-

do a qualidade afetiva das 
relações interpessoais, pela 
melhora da comunicação, 
fortalecimento da autoima-
gem e pela redescoberta 
de potenciais criativos.  A 
utilização da arte no processo 
terapêutico permite identi-
ficar nas imagens, música 
e escrita, representações 
de suas expressões, seus 
sentimentos, pensamentos e 
sensações naquele momento 
da vida.  As oficinas de artes 
manuais (bordado, crochê, 
tricô, pintura, entre outros), 
são utilizadas hoje na rea-
bilitação em diversas áreas 
da saúde como também na 
clínica psicopedagógica. Os 
relatos de primeiro uso da 
Arteterapia datam logo após 
a Segunda Guerra Mundial, 
sendo usada para que os 
sobreviventes traumatizados, 
pudessem de alguma forma 
expressar seus sentimentos 
e imagens mentais.

Cada atividade, cada ma-
terial, cada cor e forma, tem 
uma possibilidade de atuação 
em cada paciente. Assim, um 
rolo de linha pode permitir a 
percepção e integração de 
noções de espacialidade. 
As cores podem permitir a 
expressão afetiva e emocio-
nal. O desenho a ser criado 
permite desenvolver a esfera 
cognitiva, além da capacidade 
de abstração. Os fios utiliza-
dos no bordado permitem o 
fortalecimento e a reeduca-
ção do pensamento. A arte 
produzida, quando conduzida 
por um arteterapeuta, permite 
a ampliação da consciência, 
levando assim ao autoconhe-
cimento. A arteterapia facilita 
ao paciente entrar em contato 
com seu poder criador. Ao 
criar o belo a pessoa entra 
em contato com o belo que 
habita em si; ao expressar 
raiva, revolta, indignação, a 
pessoa percebe outra face de 

seu poder pessoal.
Citamos abaixo o relato 

de alguns pacientes expos-
tos à bordadoterapia e seus 
ganhos percebidos:

“[...] Agora parece até 
que a mente voltou com os 
bordados, acho que a gente 
força a mente e ela volta” - 
Recuperação da habilidade 
de retenção de informa

“[...] Minha memória 
melhorou muito, porque 
tem que concentrar muito. 
Eu bordo todos os dias.”- 
Como característica do 
bordado, a necessidade de 
retenção de informações 
prévias para produzir novos 
trabalhos, daí a importância 
da atividade rotineira na 
retenção da memória.

“Eu guardo meus bor-
dados, fico feliz em ficar 
pegando neles, dou de 
presente, forro meus nego-
cinhos” - Revela a aplicação 
terapêutica que os borda-
dos representam.

[...] Depois que eu come-
cei a fazer esses bordados 
eu fiquei menos nervosa, 
volto a falar, esses traba-
lhos são como remédios 
pra mim, se alguém for me 
impedir de bordar um dia eu 
prefiro morrer, não consigo 
nem pensar o que seria de 
minha vida sem bordar.” 
- Revela a necessidade 
“deste medicamento” na 
continuidade de uma vida 
mais equilibrada e feliz.

Contatos: Norma Carva-
lho: (35) 99847-8336
Facebook: @ Kitula - 
Bordados
Instagram: @kitula.bor-
dados.patchwork
Site: http://kitula.portal-
sl.com.br/

Plenária Regional do Projeto Parlamento Jovem foi rea-
lizada na Câmara Municipal de Maria da Fé
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Para Colorir e Montar

A força está no exemplo Receita Kids

Ingrediente: Ganache
•280 gramas de CHOCOLATE BRANCO picado
•150 ml de SUCO DE MARACUJÁ de preferência tirado 
diretamente da fruta, fica muito mais gostoso
OBS: essa é uma ganache que você também pode usar 
para rechear seus bolos – fica perfeita!

Ingrediente Camadas de Picolé
•250 gramas de SORVETE DE MORANGO
•300 gramas de MORANGOS picados
•8 PAÇOCAS

Modo de prepare: Ganache Aerada
1.Misture os dois ingredientes em uma panela e leve ao 
fogo baixo para derreter.
2.Assim que derreter e se misturar por completo, jogue a 
mistura dentro de um pote alto.
3.Coloque o pote em uma tigela com bastante gelo e água e 
bata a mistura, de preferência com o fouet elétrico, até que ela 
fique cremosa. Pare de bater exatamente nessa consistência 
ou o seu creme pode talhar. Se talhar, você pode repetir o 
processo, voltando tudo para o fogo e batendo novamente.

Modo de Preparo: Camadas de Picolé
1.Pegue alguns copos de plástico e comece a preencher 
as camadas com 1 colher de sopa cheia de sorvete de 
morango.
2.Acrescente alguns morangos picados por cima do sorvete, 
na sequência a ganache de maracujá e depois a farofinha 
de paçoca.
3.Repita o processo até o final do copo e finalize com a 
farofa de paçoca.
4.Coloque um palito de picolé no centro do copo e leve para 
o congelador por 3 horas.
5.Depois que congelar é só tirar do copo e se lambuzar.

Por Andrea Cassone

Morpheu diz: “Você preci-
sa entender que a maior parte 
das pessoas não está pronta 
para acordar. E muitos estão 
tão inertes, tão dependentes 
do sistema, que vão lutar para 
protegê-lo.” The Matrix

Vivemos por décadas, 
uma profunda imersão na 
Matrix. Eu disse vivemos, 
porque acredito que muitas 
pessoas estejam despertan-
do desse sonho ou pesadelo 
coletivo que são as regras 
ditadas pela sociedade capi-
talista. Mas, para quem ainda 
nem parou pra pensar o que 
vem a ser a Matrix, aqui vai a 
oportunidade de observá-la e 
tentar escapar do seu domínio 
total. Acreditem, podemos 
viver na Matrix, mas não par-
ticipar dela.

Conversa de louco? Não, 
conversa de quem quer sobre-
viver a todas as calamidades, 
maldades, desigualdades, 
depressões e descasos da 
atualidade.

Matrix é uma criação da 
terceira dimensão, no caso 
a vida que expressamos no 
Planeta Terra. Podemos dizer 
que se trata de uma ilusão, 
uma falsa realidade, uma 
projeção de nossos sentidos, 
nos levando a acreditar ape-
nas em nossas percepções. 
Aquilo que vemos, pode não 
ser exatamente como vemos. 

Já parou pra pensar nisso? 
Interpretamos as pessoas e 
os movimentos da vida de 
acordo com nossos sentidos, 
não somos capazes de captar 
a experiência dos outros, mas 
através da atitude das outras 
pessoas, vamos formulando 
conceitos internos. Matrix é o 
sistema de crenças coletivas 
que vai nos levando a deter-
minados comportamentos, 
padrões, independente se 
gostamos ou não e na maioria 
das vezes não gostamos, mas 
agimos como a sociedade 
espera. Esse movimento de 
viver no automático nos leva 
a vivenciar a depressão, o 
estresse, a solidão, os abusos 
de substâncias, medicamen-
tos, enfim. 

Querem entender a força 
da Matrix?

Muito bem, vivemos hoje 
uma supervalorização dos 
pets, ou seja, dos animais de 
estimação. Existem ONGS de 

proteção aos animais (cães 
e gatos), existem abaixo-
assinados para a proibição 
de fogos de artifício, pois 
esses trazem sofrimentos aos 
cachorros, enfim, a Matrix nos 
dita quais animais devemos 
proteger e quais animais 
podemos ingerir. Não parece 
irracional uma pessoa amar 
e proteger cães e gatos e 
se alimentar de vaca, frango 
e peixe? A Matrix nos cega 
para a realidade das coisas, 
pois todos os animais tem os 
mesmos direitos como cria-
ção de Deus, os mais dóceis 
tem mais privilégios? Quem 
determina a sorte de uma 
espécie ou de outra? Mas as 
crenças nos alienam e nos 
fazem lutar por determina-
das normas, sem refletirmos 
sobre elas. 

Bem, esse foi apenas 
um exemplo, sem querer me 
aprofundar mais, pois a pro-
blemática dos animais gera 

uma longa reflexão, que não 
é o foco.

Entendendo o que é Ma-
trix e a quais comportamen-
tos ela nos submete, volto 
ao tema central que é a força 
do exemplo e o impacto na 
educação. 

Se vivemos imersos na 
Matrix, significa viver no 
modo automático, ou seja, 
deixa a vida me levar...

Com esse comportamen-
to vivemos à mercê dos 
acontecimentos da vida, 
pouco fazemos de concreto, 
pouco atuamos com empo-
deramento, pouco compre-
endemos o livre-arbítrio e 
vivemos todas as angustias 
do mundo. Até aí tudo bem, 
o problema é de cada um, só 
que como ficam os nossos 
filhos? Nós temos a escolha 
que quisermos, mas quando 
somos pais ou professores a 
responsabilidade aumenta e 
viver às cegas traz consequ-
ências limitadoras.

Como pais devemos em 
respeito aos nossos filhos 
sair do coma de crenças e 
começar a enxergar a vida 
como ela é e não como acha-
mos que seja.

Voltando a afirmar que 
enxergamos o mundo de 
acordo com nossos sentidos, 
por isso as experiências 
são únicas, e aí reside uma 
linda particularidade da vida, 
quanto mais tivermos  conhe-

cimento, mais flexibilidade, 
menos crenças e paradig-
mas limitantes, mais temos 
repertório para lidar com as 
situações da vida e menos 
a Matrix nos leva à cegueira. 
Nesse sentido percebemos 
o quanto a educação nos li-
berta. Não podemos oferecer 
aos filhos e alunos as nossas 
limitações e ignorâncias, 
temos a responsabilidade 
de expressar o melhor de 
nós, libertando-os de nossas 
próprias crenças.

O ser humano aprende 
apenas pelo exemplo, este-
jam certos disso. Podemos 
nos mostrar de um jeito, mas 
no processo de educação, o 
exemplo é o que conta. 

Aquele velho ditado: faça 
o que eu digo, mas não faça 
o que eu faço é pura mentira, 
pois as crianças captam exa-
tamente o que a gente faz, 
não adianta falar bonito.

Quer formar seres huma-
nos íntegros? Seja íntegro.

Quer formar seres hu-
manos amorosos? Seja 
amoroso.

Não tem escapatória, a 
força está no exemplo, en-
tão se não for para nós, que 
possamos fazer para nos-
sos filhos ou alunos, para 
que as futuras gerações 
vivam além da Matrix e pos-
sam ser realmente felizes e 
projetarem um mundo mais 
justo e equilibrado!

Para Colorir

Picolé Mousse de Maracujá


