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Só lembrando:
RECADASTRAMENTO 

O recadastramento anual de servidores 
aposentados, pensionistas e anistiados 

políticos civis está prorrogado 
até 30 de setembro de 2020.

 

  O AMOR NÃO MORRE JAMAIS 

“Quando confiamos em Deus, 
Ele nos surpreende; 

quando esperamos Nele, 
Ele nos recompensa; 

quando temos Fé, 
Ele nos honra com suas graças...” 

(Yla Fernandes, Portugal).

Quantas vezes, já chegada em anos, voltei à infância, na memória. 
Nesses momentos prazerosos, tua presença, meu pai, sempre lá 

estava. Vinha-me, tão nítido, o teu olhar amoroso e aquele abraço que 
me aquecia o coração... E tuas mãos, sempre fortes, que me ajudavam no 
caminho...? E, incrível, até parecia-me ouvir tua voz!

Quantas vezes, canções italianas, como Torna Surriento, ainda trazem-
me um sorriso aos lábios, pela lembrança de tua linda voz de barítono... 
Como gostavas de cantar – e eu de te ouvir!

Lembro-me de ti, ainda, sempre estudando, lendo ou fazendo alguma 
coisa, como consertar a casa – aquelas reformas intermináveis, nas quais 
sempre nos pedia ajuda: “pega essa colher ali”, “busca água”, “mexe esse 
cimento”. Sempre nos envolvias nos consertos, mas, muito mais, nos en-
sinavas a participar, contribuir, agir em grupo...

Às vezes, queríamos só brincar, mas nos mostravas a importância 
daquele trabalho, e nos convencias, e, lá íamos nós, na folga da escola. Às 
vezes, mais atrapalhávamos do que ajudávamos. Mas, não nos censuravas. 
Hoje penso que só querias nossa presença junto de ti...

E nossas idas ao sítio, em Alcântara? Como era gostoso! Ficávamos lá, 
o dia inteiro, e comíamos sanduíches de mortadela, e frutas, muitas frutas... 

Homenagem pelo Dia dos Pais

(Continua na p. 2)
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Nossa ASPI-UFF chega aos 28 anos de existência. 
Tanto esforço, tantas lutas, tanta dedicação de um grupo de idealistas. 

A estes devemos o sucesso da empreitada.  Que a força de vontade e os 
esforços despendidos no passado estejam presentes nos momentos que 
estamos vivendo uma situação jamais enfrentada pelas gerações de hoje. 
A paralisação de várias atividades em todo país, obviamente haveria de 
atingir em cheio nossa ASPI-UFF. Tarefa hercúlea terá de ser enfren-
tada para que não ocorra solução de continuidade nos trabalhos desta 
entidade. Uma pergunta se torna pertinente: os relacionamentos sociais 
serão os mesmos? Ou haverá mudança de comportamentos interpes-
soais? O tempo dirá qual será a alternativa. No entanto, o importante, 
num ou noutro caso, é termos consciência de que o ser humano não é 
tão forte quanto se imaginava, daí porque, mesmo em busca do melhor, 
teremos de obrar com humildade. Ainda bem que tem sido assim por 
todos estes anos o trabalho desenvolvido por aqueles que conduziram 
a ASPI até os dias atuais. Portanto, faz-se mister estarmos juntos nessa 
obra de sustentação de nossa Associação.

VIVA A ASPI: Caminhando para os 30 anos...!
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Ainda que não possamos estar juntos, � sicamente, 
como em “tempos normais”, a amizade, o carinho e as coisas boas 

permanecem nos alimentando a alma... 

Quer motivo melhor para vir para a ASPI?

Voltávamos à tardinha, cansados de brincar. Tinha lá um galo “as-
sassino”, de que tínhamos muito medo. Uma vez ele te atacou, lembras? 
Acabou na panela! Ah! E os gansos! Eles “cuidavam” do sítio, nem 
precisava de cachorro...

Que saudades, meu pai!
Lembro-me de tantas coisas gostosas... também dos “pitos” que nos 

davas – a mim e aos meus irmãos – quando merecíamos... Mas, apesar da 
severidade, eras o amigo para todas as horas. Até o dia em que partistes 
para a Eternidade: era dezembro, fazia calor, naquela tarde de chuva 
e sol, e aquela belíssima árvore, o Flamboyant, fl orido de vermelho e 
laranja, parecia conter todas as cigarras do mundo, tal a “sinfonia” que 
cantavam, pranteando a tua despedida, naquele hospital da Aeronáutica, 
na Ilha do Governador.

Que saudades de ti! 
Especialmente neste agosto, Dia dos Pais, receba o meu carinho, a 

minha homenagem, a minha saudade. De tua fi lha que sempre te amará. 

Com esta dolente, mas amorosa recordação, queremos prestar tributo, 
também, a todos os pais aspianos, desejando-lhes Felicidade, Saúde e 
Paz junto às suas famílias; aos que já partiram, rogamos ao Pai Celestial 
que os tenha, felizes, em Sua Glória. Amém!

O AMOR NÃO MORRE JAMAIS (Continuação)
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O DIA DOS PAIS
Artigo

No Brasil, agosto tem como celebração familiar 
o Dia dos Pais, festejado no segundo domingo; 
uma forma carinhosa de dizer, àqueles que nos 

geraram, o amor que temos por eles e estreitar nossos 
laços afetivos. 

A primeira festa brasileira para os pais, ocorreu no dia 
14 de 1953, dia de S. Joaquim (16 de agosto), patriarca 
da família de Maria, mãe de Jesus, dotando-a de um 
componente religioso. Além da expressão de carinho e 
religiosidade, obviamente, a data também serviu como 
estratégia de marketing, estimulando o comércio, pela 
compra de presentes. 

Dentre as versões que ilustram a origem do Dia dos 
Pais, há um registro que remonta à Babilônia, há mais 
de quatro mil anos, quando o fi lho de Nabucodonosor,  
Elmesu, produziu em argila um cartão para  seu pai, o 
rei Nabucodonosor. 

Mais atualmente, já no século XX, Sonora Louise 
Sinart Dodd, inspirada em um sermão dedicado às mães, 
decidiu prestar tributo a seu pai, John Bruce Dodd, 
veterano da guerra civil americano, que havia criado, 

Aos nossos Pais aspianos, nossos votos de muito amor, paz, união e reconhecimento em suas famílias!
Fontes: h� ps://www.sincor-am.org.br/no� cia/a-origem-do-dia-dos-pais/; h� ps://brasilescola.uol.com.br/datas-comemora� vas/dia-dos-pais-1.htm

sozinho e com difi culdades, ela e seus irmãos, após o 
falecimento da esposa. 

Para realizar seu intento, Sonora enviou uma petição à 
Associação Ministerial de Spokane, nos EUA, e solicitou 
o apoio de uma entidade de jovens cristãos da cidade 
para a realização de um evento comemorativo. O 1º Dia 
dos Pais norte-americano foi festejado em 19/06/1910. 
A partir daí, a comemoração foi se difundindo da 
cidade de  Spokane para todo o Estado de Washington, 
disseminando-se por outros lugares. 

Em 1924, o presidente Calvin Coolidge apoiou a ideia 
de um Dia dos Pais nacional e, fi nalmente, em 1966, o 
presidente Lindon Johnson assinou uma proclamação, 
declarando o 3º domingo de junho como o Dia dos 
Pais, embora haja versões de sua ofi cialização ter sido 
feita pelo presidente Richard Nixon, em 1972. Mas, não 
importa; isto é, apenas, um detalhe! Relevante é que 
outros países aderiram, embora muitos, como Portugal, 
Itália, Espanha, Andorra, Bolívia e Honduras o realizem 
em data diferenciada, evocando o dia de São José, 
dezenove de março.

Você sabia que a Igreja Católica possui a relíquia do 
cinto de Nossa Senhora? Ela se encontra na Catedral de 
Prato, na Itália.

A Tradição da Igreja conta que Nossa Senhora, ao 
saber de sua morte, mandou avisar aos apóstolos que 
queria despedir-se de todos. Os apóstolos, prontamente, 
se reuniram para prestar-Lhe as últimas homenagens, 
menos S. Tomé, que chegou com alguns dias de atraso, 
pois estava evangelizando as regiões da Pérsia e Índia 
e, quando chegou, Maria já havia sido elevada aos céus. 

S. Tomé, mais uma vez, relutou em acreditar na 
Assunção da Santíssima Virgem Maria e pediu a S. 
Pedro que abrisse o sepulcro, para poder comprovar, 
com seus próprios olhos, o ocorrido. Aberto o túmulo, 
constatou que, no túmulo vazio, encontravam-se apenas 
muitos lírios e rosas. Nesse momento, ao elevar suas 
vistas ao céu, Tomé viu Nossa Senhora na Glória que, 
sorridente, desatou seu cinto e lançou-o em suas mãos, 
como símbolo de sua maternal bênção e proteção. 
Depois disso, Tomé passou a carregar o cinto, levando-o 
em suas missões. Com o cinto, realizou extraordinários 
prodígios que contam, segundo a Tradição: S. Tomé 
encontrava-se na Índia, onde queria construir uma Igreja 
em honra à Mãe de Deus. Ali, encontrou resistência por 

A RELÍQUIA DO CINTO DE NOSSA SENHORA
parte do rei e dos ministros, que cultuavam outros deuses. 
Então, a Providência Divina permitiu que as ondas do 
mar jogassem na praia uma viga de madeira colossal, 
gigantesca. O rei mandou que essa fosse transportada a 
Meliápor, onde seria empregada nas obras do palácio real 
em construção. Foram empregados até elefantes, porém, 
todos os esforços foram em vão; nada conseguia movê-
la. Tomé, vendo isso, ofereceu-se para levá-la sozinho, 
se deixassem usá-la para construção de sua Igreja à Mãe 
de Deus. O rei, julgando isto impossível, permitiu. Tomé, 
tendo feito o Sinal da Cruz, atou a madeira ao cinto que 
Nossa Senhora lhe dera, e puxou-a só, e sem difi culdade 
alguma, até o lugar da Igreja. À vista do milagre, o rei e 
muito infi éis se converteram. Muitos anos se passaram e 
a relíquia do cinto chegou em Prato, na Itália, em 1141, 
trazida por Miguel Dagomari, habitante da cidade, que 
estivera na Terra Santa. Miguel manteve a relíquia com 
grande reverência e respeito e, em seu leito de morte, 
contou ao padre tudo a respeito da relíquia e a entregou 
a ele. No começo, ninguém deu muita importância à 
relíquia, pois acreditavam não ser verdadeira, mas, 
em 1173, a Providência Divina valeu-se de um fato 
extraordinário, para que todos a reconhecessem como 

(Continua na p. 7)
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Notas e Comentários
AGENDA DE AGOSTO

ASPI-UFF Virtual – Programação
Atenção: Lives, às 2as feiras, 18h;

Reprises (memórias de programas): às 13h.

Dia 3: Homenagem aos Pais, memória de uma linda tarde 
musical, Chá da Tarde - Recital de Piano, dia 24/09/2015, 
com belas canções executadas pelo Prof. Antônio Carlos S. 
Pantaleão   ̶   um dos programas de sucesso realizado na ASPI: 
https://www.youtube.com/watch?v=hdnYAWrsZGY;

Dia 17: Publicação do Arquivo ASPI-UFF 24 anos de atuação 
na Cultura de Niterói, com registros de depoimentos dos pro-
fessores Maximiano de Carvalho e Silva, Aidyl de Carvalho 
Preis e Ismênia de Lima Martins, e apresentação do Coral 
“Cantar é Viver”. No canal da ASPI no Youtube;

Dia 24: Live Comunicação e Educação  ̶  O Ensino a Distância 
Atual. Convidada: Profª. Marlene C. Gomes Mendes  ̶  pelo  
Facebook da ASPI; e

Dia 31: Live Educação (em produção). Mantenham-se “ante-
nados”, pois em breve será divulgado o evento no próprio 
Facebook...

Acesse o Facebook da ASPI:

https://www.facebook.com/ASPI-UFF-745611055582883

Como chegar, fácil, ao canal da ASPI-UFF, no Youtube: Abra 
o site do Youtube.com. Aberto, no campo “pesquisa”, 

digite: ASPI-UFF. Pronto, chegou! 

Comunicado importante: prorrogação do recesso da 
ASPI-UFF 

A Diretoria da ASPI-UFF está decidindo a respeito da 
prorrogação do recesso das atividades de nossa Associação, por 
não haver,  ainda, condições para a normalização do trabalho; 
aguardem comunicado o� cial no Boletim de setembro...

Durante esse período, caso o associado ou pensionista 
necessite de alguma informação poderá obtê-la com um dos 
funcionários: Simone: (21) 98801-7674; Paula: (21) 98349-9020; 
e Reinaldo: (21) 98112-7548.

Aposentadoria Compulsória 

Como se sabe, o servidor público era obrigado a se aposentar 
quando chegava aos setenta anos de idade. Atualmente esse 
limite passou para os setenta e cinco anos. Os geriatras preve-
em que, daqui a trinta anos, a compulsória poderá ocorrer aos 
oitenta anos, devido ao avanço da faixa etária das pessoas em 
perfeitas condições de saúde para o exercício de função pública.

A “Cultura”, em nosso país, esteve de parabéns...!

Duas insignes instituições brasileiras – além da ASPI – ani-
versariaram no mês passado: a Academia Brasileira de Letras, 
fundada em 20/07/1897, e a Academia Fluminense de Letras, em 
22/07/1917. Viva a Cultura! Não pudemos dar-lhes os parabéns, 
por absoluta falta de espaço em nosso Boletim, mas queremos 
deixar aqui consignada nossa homenagem... 

ASPI-UFF Virtual – um novo tempo...

Um novo ar vigorou em nossas programações com o ASPI-
-UFF Virtual, projeto criado pelo maestro Joabe Ferreira, que 
conta com o apoio, em Comunicação e Arte, de Reinaldo Lopes 
Moreira, na produção dos cartazes dos eventos postados nas 
redes sociais e por e-mails.

O ASPI-UFF Virtual 
abriu sua programação 
com a Live “ASPI-UFF 
em um novo tempo”, no 
dia 22/06, sob a direção de 
Joabe Ferreira e comentá-
rios dos professores Acyr 
de Paula Lobo, nosso pre-
sidente; a vice-presidente, 
Márcia Pessanha; e a as-
piana Márcia Japor de Oli-
veira Garcia. Detalhes dos 
eventos de junho podem 
ser revistos no Boletim do 
mês passado.

Para registro, o primeiro chamado: A apresentação do projeto e estreia do 
primeiro programa...

Em julho, mês de aniversário da ASPI, uma variada e 
interessante programação comemorativa movimentou nossos 
associados e convidados, conforme o quadro apresentado ao 
fi nal deste texto. 

Para homenagear a ASPI, pelos seus 28 anos, nosso ma-
estro Joabe, conforme nossa Agenda, selecionou 3 momentos 
do Coral “Cantar é Viver”, extraídos de vídeos dos nossos 
Encontros de Corais, reprisando-os na Semana do Canto Coral: 
dia 21/07, a apresentação do nosso Coral foi do vídeo do VIII 
Encontro de Corais, que aconteceu em 2019, na UnilaSalle; 
dia 22, do VI Encontro, realizado na Faculdade de Economia 
da UFF (Campus do Gragoatá), em 2017; e dia 23, do V En-
contro de Corais, ocorrido na Igreja dos Sagrados Corações, 
na Ponta d´Areia, em 2016. 

Para ilustrar todas as chamadas para os eventos do ASPI-
-UFF Virtual, Reinaldo vem confeccionando belos cartazes.
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Notas e Comentários
Dia 27 de julho, a Live: Onten, Hoje, e 
Amanhã atrouxe os professores Acyr 
de Paula Lobo, nosso presidente, 
Aidyl de Carvalho Preis, nossa ex-
presidente, e a aspiana Lucia Molina 
Trajano da Costa, que apresenta-
ram  uma retrospectiva histórica 
da ASPI, suas conquistas e desafi os. 
Muito interessante!

No dia 31, a ASPI, para o 
deleite de todos nós, reprisou 
uma linda tarde musical, com 
belas canções executadas ao 
piano pelo professor Antônio 
Carlos S. Pantaleão – memó-
ria de um Recital no Chá da 
Tarde, em homenagem aos 

Secretários da UFF, em setembro de 2015.

LIVES* Nº de 
Espectadores*

Nº de 
Visualizações

Nº de 
Comentários

Nº de 
Compartilhamentos

Dia 6/07  ̶  Samba na Toca, com o casal 
Pop Lírico Carla Rizzi e Fernando 
Portari. Apresentação do maestro Joabe 
Ferreira e da professora Márcia Japor O. 
Garcia. (Facebook).

453 438 211   2

Dia 13/07/2020  ̶  “Canto Coral Pós-
Pandemia”, com a maestrina Fátima 
Mendonça. Apresentação do maestro 
Joabe Ferreira e da professora Ilka Dias 
de Castro. 

1.080 422 138 2

Dias 21 a 23/07  ̶  Semana do Canto 
Coral  ̶  Homenagem do Coral “Cantar 
é Viver”, pelos 28 anos da ASPI-UFF, a 
partir das 14h, no Youtube.

– 179 (1° vídeo);
134 (2° v.);
186 (3° v.).

– –

Dia 27/07  ̶  Happy Hour: “ASPI-
UFF: Ontem, Hoje e Amanhã”, com 
a presença das professoras Aidyl de 
Carvalho Preis e Lucia Molina Trajano 
da Costa. 

2.055 624 39 2

      *Obs.: Dados atualizados em 10/08/2020 

E nosso projeto ASPI-UFF Virtual seguiu com importantes 
programações, festejando os 28 anos de nossa Associação que, 
em tempos normais, seriam celebrados, fi sicamente, em nossa 
Sede, no dia 14 de julho. 

De qualquer forma, informa-nos o idealizador e diretor deste 
“novo caminho para a comunicação”, o maestro Joabe Ferreira, 
enfatizando que “a voz da ASPI não se calou”, descortinando 
“um futuro que vai chegando” e que veio para fi car, a julgar 
pela sua receptividade, conforme ele nos tem informado em seus 
cuidadosos relatórios e que aqui trazemos para nossos leitores, 
ressaltando que os arquivos estão no canal da ASPI no Youtube 
e as primeiras lives produzidas no Facebook.

Eis a avaliação de julho, segundo mês de atividade do 
projeto: 

IX Encontro de Corais da ASPI-UFF

As condições adversas que estamos vivendo não serão 
sufi cientes para cancelar este nosso evento, criado em 2012. 
Nosso maestro promete que ele acontecerá de forma virtual...

Aguardem!     

      

Nota de falecimento

Com pesar, comunicamos o falecimento da professora Tilda 
Packness Valle Fernandes, oriunda do Departamento Materno 
Infantil (MMI/UFF). 

Que o Senhor, rico em Misericórdia, a tenha no Paraíso e dê 
a seus parentes e amigos o conforto, a fé e a esperança. 

Importante: Estamos em Campanha para aumentar o nú-
mero de inscrições do canal da ASPI-UFF no YouTube; antes da 
Semana do Canto Coral tínhamos apenas 71 inscritos, número 
que mais que dobrou, logo após esta programação. 

Precisamos atingir, para termos possibilidade de utilização 

do Youtube, no mínimo 1.000 inscritos. 
Aspianos, colaborem com a ASPI, fortalecendo seu canal: 

inscreva-se (se ainda não o fez), divulgue entre seus amigos 
e os estimule a assistir nossa programação. A ASPI-UFF 
agradece!



Cantinho Literário
ASCENSO FERREIRA e Di CAVALCANTI
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“As cartas trocadas entre os modernistas, intelectuais dos anos 20-30 são verdadeiros tesouros 
artísticos. Mário de Andrade, um deles, escrevia e recebia cartas de seus muitos e diversos amigos 
escritores, pintores, músicos. Sem dúvida, foi o nosso maior epistológrafo, e por isso, escolhemos, 

neste mês duas cartas, se é que assim podem ser chamadas as duas páginas que estampamos. 

Ascenso Ferreira foi um poeta nordestino, pernambucano, que retratou muito bem, em seus 
versos, o povo de sua terra. E o outro, Di Cavalcanti, creio que dispensa apresentações.”

A mãe de Joãozinho teve gêmeos. Então seu pai o levou 
para a escola e disse:  ̶  Diga à sua professora que a mamãe 
está agora no hospital, porque você ganhou dois irmãozinhos 
e que você não irá à escola esta semana.

̶  Sim, papai, disse Joãozinho.
Quando o menino retornou da escola seu pai perguntou:  ̶ 

Bem, o que disse a professora?
̶  Ela me deu parabéns pelo bebê.
O papai diz a ele:  ̶  O bebê? Você não lhe disse que são 

dois bebês e não um?

Cantinho da Piada:
ALEGRIA FAZ MUITO BEM A SAÚDE!

Joãozinho responde:  ̶  Sim, mas vou guardar o outro bebê 
para a próxima semana.

***

Caríssimos. Esperamos a colaboração dos senhores (e senho-
ras, naturalmente), para esta Série, e também para outras Notas 
e Comentários e mesmo artigos... Enquanto durar a Pandemia, 
a remessa deverá ser para o e-mail: n.pinto1303@gmail.com. 

Em Assunto, por favor, escrevam: “para o Boletim”. 
Obrigada!
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Voltando àquele ma-ra-vi-lho-so 
“Livro de receitas”, 

de Tânia Gomes P. de 
Magalhães, gentilmente cedido 

à sua prima, nossa aspiana 
Marlene Gomes Mendes, 
para o nosso Boletim... 

Agradecemos!

   

BATATA ASSADA COM ALECRIM 

Ingredientes:

• 1kg de batatas
• 8 colheres (sobremesa) de azeite

• 2 colheres (sopa) de folhas frescas de alecrim

• Sal
• Páprica picante a gosto (opcional)

Modo de fazer:

Aquecer previamente o forno. Colocar as batatas com casca (se 

forem grandes, cortadas ao meio), numa panela com água e levar ao 

fogo, até levantar fervura.
Desligar e escorrer. Pingar azeite sobre as batatas e agitar a panela 

para envolver bem o azeite nelas. Colocar as batatas em uma assadeira 

rasa, espalhar o alecrim por cima e temperar com sal e páprica. 

Levar ao forno por 30 minutos ou até que estejam crocantes. 

Servir quente.

Notas e Comentários

Artigo
verdadeira. No dia de Santo Estevão, o padroeiro da cidade, 
era costume colocarem todas as relíquias em cima do altar 
para, com elas, abençoarem os doentes e endemoniados. 
Na ocasião, foi exposta também a caixa contendo o cinto 
de Nossa Senhora. Trouxeram, então, uma possessa que, 
no momento em que tocou a caixa, começou a gritar, com 
insistência, que “este cinto era da Santíssima Virgem”. No 
mesmo instante, foi libertada do seu mal.

Depois deste fato, iniciou-se, então, o culto público à 
sagrada relíquia. O próprio São Francisco de Assis, em 
1212 esteve, com seus primeiros frades, em Prato, para 
venerá-la. Porém, este culto já conta com mais de 8 séculos 
de história. E esta devoção faz com que Prato seja, até hoje, 

um dos lugares de peregrinação mais frequentados da 
Itália. 

Esta história nos ensina a deixarmos de ser teimosos 
e passemos a acreditar e amar mais a Maria, pois ainda 
que estejamos imersos em nossas misérias, Ela sempre 
estará disposta a fazer milagres portentosos, para nos 
confi rmar na fé e atar-nos com Seu cinto, protegendo-
nos com Sua maternal ternura e nos conduzindo aos 
braços de Jesus. 

Nossa Senhora, intercedei por nós! 

(Narrativa do Pe. Reginaldo Manzotti, TV Evangelizar, 
divulgado nas Redes Sociais), publicada com autorização.

A Relíquia do cinto de Nossa Senhora... (Continuação)

 Um cuidado importante na pandemia...

Todos sabemos os cuidados básicos para nos protegermos e 
às nossas famílias.

 Mas, devemos ter atenção sobre os que trabalham também 
para nos dar conforto. Estamos falando do pedido dos que coletam 
o lixo de nossas casas, inclusive os destinados à reciclagem. Caso 
tenhamos alguém doente, ou mesmo com suspeita do Covid-19 
em casa, usemos dois sacos para o lixo e os fechemos com uma 
fi ta vermelha. Ah! Importante borrifar os sacos com desinfetante, 
antes de os descartar. Não nos custa nada e podemos ajudar as 
pessoas a não se contaminarem... 

Parabéns à PROAES/UFF

Merece nosso aplauso a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
da UFF que criou uma Cartilha de Saúde Mental, alinhada às 

recomendações da OMS, para “aproveitar a quarentena do 
COVID-19”.

A cartilha ensina cuidados cotidianos, com dicas im-
portantes, possibilitando aprender, de forma divertida, a se 
proteger e evitando problemas de saúde mental individual e 
coletiva. Os conselhos servem para enfrentar os sentimentos 
de medo, estresse e ansiedade. Na cartilha, além de orienta-
ções, há informes sobre redes de atendimento online, sites de 
cursos, videoaulas, e-books e fi lmes  ̶  todos gratuitos.

Caso haja interesse, a cartilha de saude_mental_-_dase_
cartilha_-_vf.pdf, pode ser acessada no endereço: http://www.
uff.br/?q=proaes-disponibiliza-cartilha-com-orientacoes-
-para-o-cuidado-cotidiano&utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+NotciasInforme
sEEventosDaUff +%28%5BClipping+UFF%5D+-+Not%C3
%ADcias%2C+informes+e+eventos+da+UFF%29
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Agosto Aniversariantes 
Parabéns! Dias plenos de Bênçãos de Deus: Saúde, Paz e Felicidade... 

A profunda crise, sem previsão do seu fi m, está 
trazendo, e ainda há de trazer, incalculáveis 
prejuízos para muitas pessoas e para o país 

como um todo. No momento não há condições de se 
saber a dimensão das consequências para cada um e 
muito menos para o país. Somente após um inventário 
dos prejuízos é que se poderá ter uma ideia a quanto 
monta a perda de cada pessoa e da nação. No entanto 
já podemos perceber que a pandemia está prejudicando 
enormemente a qualidade do ensino nas escolas de 
quaisquer graus. Por mais esforçados que os professores 
sejam não se pode negar que o ensino a distância não 
apresenta o mesmo rendimento da tradição presencial, 
além de ser bem mais dispendioso, como já mencionado 
nos jornais. O grande desafi o será o de superarmos 
esse “gap”. Além disso, não pode ser desconsiderada a 
enorme quantidade de recursos fi nanceiros para manter o 
ensino remoto. Aquisição de equipamentos apropriados, 
adaptação dos espaços escolares e ajuda aos alunos 

  1  Maria de Lourdes Cavalcanti Martini
  2 Irineu Machado Benevides Filho
  3 Severina Cleide Bezerra de Melo
  5 Christa Karin Siebert
 Delba Guarini Lemos
 Gladyston Luiz Lima Souto
  7 Annita Alvarez Parada
  9 Waldir José Mansure
10 Maria Nazareth Martins Ramos

 Orlando Alcino Mendes
11 Vera Lúcia dos Reis
13 Maria Anna Novotny
14 Leon Rabinovitch
15 José Raymundo Martins Romêo
17 Alderico Mendonça Filho
18 Vera de Barros Souza Lemos
19 Maria Bernadete Santana de Souza
21 Lygia Rodrigues Vianna Peres

23 Clarice Loretti Victor
 Regina Bienenstein
24 Paulo Cezar de Malta Schott
27 Léa Salomão Olive
 Maria José Gomes de Abreu
 Vera Jardim Campello
29 Ângela Martha da Costa Damas

Acyr de Paula Lobo – Presidente da ASPI-UFF

que ainda não dispõem das ferramentas necessárias 
para o acompanhamento do novo sistema signifi cam 
somas consideráveis de recursos. A esse estado de coisas 
acrescente-se a perda da arrecadação do setor público 
municipal, estadual ou federal, como vem ocorrendo com 
o FUNDEB. Sabe-se que o problema se agrava tanto 
no ensino público quanto no privado. Está comprovada 
uma grande migração de alunos das escolas particulares 
para as da rede pública em função da queda de renda na 
classe média. Ora, em face disso, o contingente de alunos 
na rede pública vem aumentando, logo mais recursos 
são necessários para o atendimento da nova situação. 
Ao que ocorre em relação à questão educacional, some-
se a crise por que vem passando a indústria, o comércio, 
o setor de serviços e os transportes. Dimensionar o que 
tudo isso signifi ca para o Brasil, em termos quantitativos 
e qualitativos, será a enorme tarefa a ser feita em nosso 
país.

Para refl exão... e ação!
Os tempos estão difíceis para todos! Mas, imagine os que vivem nas ruas e os que perderam seus empregos. 
Como a maioria de nós ainda está em “quarentena”, não saindo de casa, tentemos ajudar esses irmãos, 

reforçando nossas contribuições junto a instituições que fazem pastorais de rua (veja se em sua Igreja há este 
serviço), ou mesmo instituições sérias que têm programas de ajuda...

Sejamos solidários. É verdadeiro o ditado:

“Quem dá aos pobres, empresta a Deus”. E Ele nos cumulará de graças! Amém!


