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O FLORESCER DA ESPERANÇA
Profª. Márcia Maria de Jesus Pessanha

MENSAGEM DO MÊS
“Não vos inquieteis com nada! 

Em todas as circunstâncias 
apresentai a Deus as vossas 

preocupações, mediante a oração, 
as súplicas e a ação de graças. 
E a paz de Deus, que excede 
toda a inteligência, haverá de 

guardar vossos corações e vossos 
pensamentos, em Cristo Jesus.” 

(Filipenses, 4, 6 -7).

(Continua na p. 2)
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Setembro, mês revestido de um signifi cado especial, pois anuncia 
a entrada da Primavera, estação cantada por poetas, como nos versos 
de Mário Quintana:

Primavera cruza o rio / Cruza o rio que tu sonhas./Na cidade adormecida/ 
Primavera vem chegando./ Catavento enlouqueceu./ Ficou girando, 
girando./ Em torno do catavento/ Dancemos todos em bando./ Dancemos 
todos, dancemos/ .../ Dancemos todos até/ Não mais saber-se o motivo.../ 
Até que as paineiras tenham/ Por sobre os muros fl orido!

Cada verso citado tem uma simbologia, e se a cidade está adorme-
cida, precisamos acordá-la com nossas vozes e nossas ações culturais. 
É chegada a hora do despertar. De origem latina, “primo vere” signifi ca 
“primeiro verão”, tempo bom, que marca a saída do inverno e a entrada 
dos dias mais claros e coloridos.

Antigos povos pagãos da Europa, como os germânicos, homena-
geavam Ostara (que deu origem a Easter, páscoa em inglês), deusa 
que presidia o nascimento da Primavera, o despertar da vida na terra. 
Sua fi gura mítica é a de uma mulher, tendo na mão um ovo, símbolo 
de nascimento e, aos seus pés um coelho, simbolizando fertilidade e 
procriação. Tais simbologias e rituais foram apropriados por outros 
povos, de modo e períodos diversos, conforme a mudança das estações
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Setembro: Tempo de paz, tempo de fl ores  ̶  a Primavera se faz 
presente; a Natureza se engalana, trazendo-nos um festival de cores 
e de diferentes perfumes, que tanto bem nos fazem à alma, pois nos 
animam, ensinam-nos a procurar ter pensamentos e atitudes corajosas 
e otimistas, como estratégia para vencer o desânimo, o medo e as 
preocupações, ajudando-nos a enfrentar estes tempos tão difíceis que 
estamos vivendo... Coragem e entusiasmo, eis a lição maior!

Como sempre, com fé  ̶  esta é fundamental e insubstituível  ̶  
conseguiremos nos manter unidos, apoiando-nos mutuamente na 
luta do dia a dia.

Nesta perspectiva, a ASPI vem buscando levar a seus associados 
e amigos motivos também para fortalecer nosso vínculo, por meio de 
uma programação cultural sadia e variada, agora pelas redes sociais, 
e, portanto, sem o convívio tão necessário e aconchegante em nossa 
sede, que esperamos retorne o mais breve possível... Mas, sustentam-
nos o companheirismo, a amizade e o carinho que construímos entre 
nós nestes 28 anos de nossa ASPI! 

Que o Senhor abençoe nossa querida Associação e nos ajude na 
caminhada...

VIVA A ASPI: Caminhando, agora, para os 30 anos...!
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O amor não mora nas palavras, mas nas atitudes. (Renato Russo)

Quer motivo melhor para vir para a ASPI?

O FLORESCER DA ESPERANÇA (Continuação)

Referências bibliográfi cas: www.colegioweb.com.br; mundoeducacao.uol.br; 
brasilescola.uol.br; www.hierophant.com.br.

e da localização dos países. No Hemisfério Norte, a Primavera acontece em 
fi ns de março, coincidindo com as comemorações da nossa Páscoa cristã. 
Daí, a presença dos ovos de páscoa e do coelho pascoal. E a Páscoa cristã 
tem como máxima a ressurreição de Cristo, a vida que retorna, a alegria de 
um novo tempo, por isso sua associação com a chegada da Primavera em 
outros espaços e contextos. 

No calendário lunar, o Domingo de Páscoa vem logo após a lua cheia, 
ou após o equinócio da Primavera. Na China, a festa da Primavera acontece 
há mais de 4.000 mil anos, quando é celebrado o ano novo lunar. No Japão, 
a Primavera é conhecida como Haru e sua chegada é celebrada com muita 
alegria, é a época das cerejeiras em fl or. 

No Brasil, situado no Hemisfério Sul, a estação primaveril acontece, 
neste ano de 2020, de 22/10 a 21/12. O início da Primavera tem relação 
com o equinócio, período do ano em que os dois hemisférios são iluminados 
pelos raios solares e, por isso, os dias e as noites possuem a mesma duração. 
E se na Primavera do Japão fl orescem as cerejeiras, aqui temos os ipês 
amarelos, que douram nossas matas, embelezando a paisagem. Há também, 
citadas por Quintana, as paineiras rosas, cujas fl ores quando caem, colorem 
os muros e os caminhos.

Entremos, portanto, no espírito primaveril, afastemos os dias sombrios 
e “dancemos a dança da vida”, com fé e esperança. 

Um ramalhete de fl ores para todos vocês.
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Artigo

Dia 7, temos a Semana da Pátria, recordando a 
Independência do Brasil do Reino Unido de Portugal, 
proclamada pelo Príncipe-Regente D. Pedro I, em 
1822. 

Nas redes sociais, os brasileiros mais entu-
siasmados sugerem colocar o verde-amarelo nas 
janelas, bandeirinhas nos automóveis ̶ uma forma 
diferente de festejar a Semana da Pátria! 

Que saudade dos lindos desfi les dessa data 
patriótica. As Forças Armadas, com seus tanques, 
canhões e pelotões se engalanavam para mostrar 
a pujança de nosso arsenal. Sem falar das Bandas 
Militares, que tocavam marchas e dobrados! A 
cavalaria, com seus animais belissimamente “trajados” 
com fi tas e garbosos ginetes... As escolas ensaiavam 
com seriedade, para que seus alunos fi zessem bonito 
nos desfi les nas principais avenidas das capitais, e o 

aluno mais aplicado tinha a honra de levar o Pavilhão 
Nacional! O sentimento patriótico era estimulado 
fortemente; os professores faziam-nos conhecer, de 
cor, a linda poesia A Pátria, de Olavo Bilac: 

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
Criança! não verás nenhum país como este!
Olha que céu! que mar! que rios! que fl oresta!
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa
(...)

Vê que grande extensão de matas, onde impera
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 

Comemorar a Semana da Pátria era um espetáculo 
que nos enchia e ainda enche  ̶  de orgulho: que honra 
ser brasileiro!

 SETEMBRO:
  História, patriotismo, brilho e orgulho...

Setembro nos traz inúmeros motivos para festejar, apesar de estarmos, ainda, 
sofrendo os efeitos da pandemia do COVID-19. Mas, não devemos deixar que esta situação 
 ̶  grave, sim, mas não defi nitiva  ̶  tire o brilho de nossa esperança ou atrapalhe nossa vida. 

Para celebrar, selecionamos dois importantes eventos: 

Em 21 de setembro, comemora-se o Dia Interna-
cional da Paz, celebrando-se a não violência e a paz 
mundial entre as nações. A data, defi nida em 2001, 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem 
como principal objetivo lembrar aos representantes 
dos países participantes a importância da paz.

De acordo com a Resolução 55/282, “todas 
as nações devem prezar e comemorar a paz, bus-
cando garantir a sua constante manutenção, seja 
internamente ou internacionalmente, sendo sugerido 
aos países membros, para este dia especial, um ‘ato 
de cessar-fogo e pacto pela não violência’, além de 
‘atividades educativas, visando à conscientização da 

população sobre a importância da paz’, com eventos 
e debates alinhados com situações atuais que tenham 
relações com as consequências dos confl itos e os 
benefícios da manutenção da paz.”

Em 2006, o então Secretário Geral da ONU, Kofi  
Annan, explicava que a fi nalidade de se celebrar este 
dia não é apenas fazer com que as pessoas “pensem 
na paz, mas também que façam algo a favor da paz.” 

Lembremo-nos: A construção da paz depende de 
cada um de nós, todos os dias, a cada dia...

Fontes:  Datas comemorativas: Dia Internacional da Paz. Escola Superior 
Aberta do Brasil ̶ ESAB, 21/09/2016; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_Paz.

Semana da Pátria – Independência do Brasil 

                      Dia Internacional da Paz
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AGENDA DE SETEMBRO

ASPI-UFF Virtual

Dia 15/9 (terça-feira), às 17h: Live “Os Elos da Língua 
Portuguesa”, com as Profªs Drªs Márcia Pessanha e Ma-
tilde Conti. Transmissão ao vivo pelo Facebook da ASPI; 

Dia 22/9  (terça-feira), às 17h: Live: “Caminhos da Poe-
sia”, com as Profªs Lucia Romeu, Márcia Pessanha e 
o publicitário, letrista e poeta Paulo Roberto Cecchetti. 
Mediador: maestro Joabe Ferreira. Transmissão ao vivo 
pelo Facebook da ASPI:

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

Canal da ASPI-UFF no Youtube: Abra o site do Youtube.com. 
no campo “pesquisa”, digite: ASPI-UFF. Pronto,chegou! 

Nova prorrogação do recesso da ASPI-UFF 

A Diretoria da ASPI/UFF, em reunião online, realizada no 
dia 18/8, decidiu marcar para 3 de novembro a retomada das 
atividades normais da Associação. Se a situação que vivemos, 
estiver melhor no mês de outubro, o retorno poderá ser anteci-
pado. Ficou decidido também, que os funcionários Reinaldo e 
Severino estarão na sede às terças-feiras, entre 9h e 12h, para 
realização de faxina no prédio. 

Lembramos que os telefones dos funcionários encontram-se 
no site da ASPI, e no Boletim do mês passado...

Moção de Desagravo

A Associação dos Professores Inativos da Universidade 
Federal Fluminense, em reunião online e atendendo a várias 
solicitações de associados, aprovou uma Moção de Desagravo 
ao Prof. ANTÔNIO CLÁUDIO LUCAS DA NÓBREGA, 
Reitor da Universidade Federal Fluminense, em face das acu-
sações contra ele divulgadas a respeito de sua conduta diante 
da pandemia da Covid-19, considerando-as descabidas e por 
demais injustas, pois que entende que todo o cuidado e respon-
sabilidade têm caracterizado sua atuação frente à crise pela qual 
estamos passando. Niterói, 24 de agosto de 2020, a) Acyr de 
Paula Lobo, Presidente.

Curiosidades... 

O PARADOXO INDIANO

A Índia é um país possuidor de uma cultura  milenar, mas 
até aos dias atuais mantém costumes e hábitos de há muito er-
radicados em outras civilizações. As desigualdades sociais são 
gritantes, sobressaindo nesse cenário a manutenção de um sis-
tema de castas, inadmissível desde o início da era pós-medieval. 
Junte-se a isso a extrema pobreza em que vive grande parte da 
população. Apesar de todos esses percalços, a Índia avança no 
cenário internacional. Já foi capaz de dominar o átomo e por 
isso é um dos pouquíssimos integrantes do chamado Clube 
Atômico, ao lado das ditas grandes potências. No campo das 
artes é, atualmente, uma das maiores produtoras de fi lmes. Criou 
uma Cidade do Cinema que suplantou Hollywood, não só em 

espaço territorial, como também no lançamento anual de fi lmes. 
Ironia: chama-se Bollywood. 

Para não nos alongarmos, uma última informação: em cursos 
de pós-graduação em universidades dos EUA, e aqui menciono 
três que foram citadas  ̶  Stanford, Harvard e Princeton, são 
os alunos que vêm da Índia os que normalmente alcançam os 
melhores resultados. Eis o paradoxo indiano.

Vice-presidente da ASPI 
assume a presidência do Elos Clube de Niterói 

Com alegria, parabenizamos nossa querida aspiana e Vice-
-presidente, Márcia Maria de Jesus Pessanha, empossada, no 
dia 28 de agosto último, como presidente da instituição cultural 
luso-brasileira Elos Clube de Niterói, para a gestão 2020-2022. 

A cerimônia foi virtual, mas não faltaram momentos de 
emoção, a começar pelo nosso Hino Nacional e A Portuguesa, 
Hino de Portugal, seguindo-se a saudação da ex-presidente do 
Elos, a também Professora Doutora Matilde Caroni Slaibi 
Conti, atual Governadora do Elos Internacional, que enalteceu, 
com poesia e justiça, as qualidades da nova presidente, que agra-
deceu, emocionada, as palavras de carinho de sua antecessora.

A Profª.  Márcia, após cumprimentar o presidente 
do Elos Internacional, Sr. Sidney França, o vice-Pre-
sidente para América do Sul, Sr. José Roberto Frutu-
oso, o presidente da Academia Fluminense de Letras, 
Dr. Waldenir de Bragança, e demais presentes na live, desejou 
que todos pudessem “desfrutar da posse, que é virtual, mas tem 
o calor da nossa amizade”. 

Iniciou seu discurso, com os versos de Fernando Pessoa: 
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce./ Deus quis que a 
terra fosse toda uma,/ Que o mar unisse, já não separasse...”. 
Após uma breve retrospectiva histórica do Elos, que nasceu em 
Santos/SP, explicou que, “envoltos por uma aura patriótica, his-
tórica e cultural, os fundadores do Elos, tendo com idealizador 
o paulista Eduardo Dias Coelho, difundiram suas ideias, apro-
ximando todos os que comungam da nossa iniciativa de união 
entre os seres, por intermédio da nossa Língua Portuguesa. Já 
dizia Fernando Pessoa: ‘Nossa pátria é a Língua Portuguesa’”.

Ao assumir a presidência do Elos Clube Niterói, sentiu-se 
“agraciada e incumbida de cumprir uma nobre missão: a de 
zelar pela Língua Portuguesa e seguir e manter os princípios 
da fi losofi a Elista”. 

Em sua fala, expressou a admiração pelo desempenho da 
Profª. Drª. Matilde Conti, merecedora de “todos os nossos 
aplausos e reconhecimento, pelo êxito de sua gestão, marcada 
por seu dinamismo, sua coragem, sua alegria e seu sorriso 
vibrante”. 
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Com muita fé e esperança, Márcia se propõe a realizar um 

grande leque de atividades, para frutifi car sua nova gestão e 
fortalecer o movimento... 

Para fi nalizar, disse a nova Presidente: “já que somos de-
positários de valores que temos o dever de manter e propagar, 
conforme diz a Oração Elista, ‘Que cada um de nós encontre 
tempo para amar e ser amado; tempo para ser útil aos outros; 
e capacidade para transmitir o humanismo lusíada ao mundo’. 
Que nessa hora, amanhã e sempre, possamos estender nossas 
mãos numa corrente de harmonia, e ocupar nossos lugares na 
construção de um mundo melhor.” E, passando um “certifi cado 
Virtual” à Profª Matilde, pelos serviços prestados, deu posse à 
nova Diretoria. Uma linda cerimônia!

Grande foi o número de demonstrações de carinho e votos de 
sucesso de amigos e aspianos à Márcia Pessanha, pelo Whats-
-App da ASPI. Nosso presidente, Prof. Acyr de Paula Lobo, 
como sempre, expressou-se muito bem, creio que sintetizando 
o pensar de todos os aspianos:  ̶  “... não é um orgulho só para 
você, mas também para todos nós aspianos”...

Parabéns, Márcia! Que seja uma gestão muito, muito frutuosa...

Curiosidades... 

Quantos países há no mundo? A resposta depende dos cri-
térios utilizados pelos diversos órgãos  de pesquisa de dados. 
Mas pode-se assegurar que existem entre 193 e 205 países, 
porque nenhum desses órgãos listou menos de 193, ou mais de 
205. Por causa de interferências políticas, descarta-se a ONU 
como fonte, pois há países reconhecidos por outros que não o 
são pela ONU.

ASPI-UFF Virtual  ̶  um novo tempo...

Com alegria, trazemos mais notícias de nossas programações 
do novíssimo ASPI-UFF Virtual, que vem construindo uma in-
teressante e inovadora trajetória. Em agosto passado, o projeto 
fez o registro de duas atividades publicadas no canal da ASPI, 
no Youtube, além da transmissão de duas Lives na página da 
ASPI, pelo Facebook:

No dia 3/8 – Homenagem ao Dia dos Pais: um lindo 
e simbólico presente, com a publicação do vídeo/memó-
ria de um Chá da Tarde musical, no dia 26/10/2011, com 
belas canções executadas ao piano pelo prof. Antônio Car-
los Soares Pantaleão. Acesse o canal da ASPI, no Youtube 
     (https://www.youtube.com/watch?v=DCXVy1kHrFE).

17/8 – Memória dos “24 anos de atividades da ASPI-UFF 
e sua contribuição para a cultura de Niterói”, publicação do 
depoimento dos professores Maximiano de Carvalho e Silva, 
Aidyl de Carvalho Preis e Ismênia de Lima Martins, e apre-
sentação do Coral “Cantar é Viver”, também pelo Youtube 
     (https://www.youtube.com/watch?v=yB7UtFO5NXo).

24/8 – Live “Comunicação e Educação  ̶  O Ensino a Dis-
tância atual”, com a professora Marlene C. Gomes Mendes, 
  (https: / /www.facebook.com/745611055582883/
    videos/944812079316115).

31/8 – Live “Saúde Mental e Física na Pandemia”, com a 
Profª. e Psicanalista Sheilah Rubino O. Kellner e a Psicóloga 
Drª. Mariana Olimecha. 

(https://www.facebook.com/745611055582883/
vide     os/2871385519633241).

Eis a avaliação de agosto, terceiro mês de atividades do projeto:

PROGRAMAÇÃO Nº de 
Espectadores

Nº de 
Visualizações

Nº de 
Comentários

Nº de 
Compartilhamentos

Dia 3 – Homenagem aos Pais. Prof. 
Antônio Pantaleão ao piano: Memória.

– 123 – –

Dia 17 – 24 anos da ASPI-UFF, com 
o “Coral Cantar é Viver”. Memória.

– – – –

Dia 24 – Live Comunicação e 
Educação – O Ensino a Distância atual.
Transmissão ao vivo.

– 657 68 5

Dia 31 – Live Saúde Mental e Física 
na Pandemia. Transmissão ao vivo.

– 148 44 1

Continua suspenso, até 30 deste mês, o recadastramento, 
mas, desde 3/ago/2020, a nova legislação* autoriza a utilização 
de novas tecnologias, como a comprovação de vida pela bio-
metria em aplicativos mobile e em terminais de autoatendi-
mento bancário (grifo nosso). As novas orientações equiparam 
a prova de vida, da Administrarão Federal a que já é feita pelo 

Prova de vida simplifi cada facilita vida de servidores

INSS: Desde agosto de 2019, o procedimento já podia ser feito 
pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site do órgão por benefi -
ciários com mais de 80 anos ou com restrições de mobili-
dade (neste caso, há exigência de atestado ou declaração médica, 
com remessa eletrônica).

*Portaria nº 244 e Instrução Normativa nº 45, DOU, 17/06/2020. Fonte: https://www.
gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2020-1/agosto/prova-de-vida-simplifi ca-

da-vale-a-partir-de-hoje-para-700-mil-aposentados-pensionistas-e-anistiados-
-civis. Acesso em 21/09/2020. 



Cantinho Literário
D. PEDRO II e a CONDESSA DE BARRAL

Continuamos por aqui, em nosso “Cantinho literário”, a apreciar um gênero literário, 
a epistolografi a que, a partir da chegada das redes sociais, praticamente, deixou de existir... 

o que é uma pena, convenhamos! 

Notas e Comentários
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IX Encontro de Corais da ASPI-UFF 

Grande é a expectativa referente a este evento. Nosso 
maestro Joabe adianta que “será uma prévia do que aconte-
cerá, de forma presencial, em 2021...”. Teremos, em outubro 
próximo, “uma edição simbólica e virtual de vários momentos 
de congraçamento, que sempre tivemos entre nós, publicando 
o melhor de vários de nossos Encontros passados”. Vamos 
conferir...?

Carta de D. Pedro II 
para a Condessa de Barral [1880]

1º de janeiro  ̶  Meia noite. Agora! Receba 
tudo o que também neste novo ano será de 
você. Ainda! Boas noites.

O dia foi de desordens e infelizmente 
durante quase quarenta anos que não foi preciso 
empregar a força como tal contra o povo. Muito me 
afl ige isso; mas que remédio. A lei deve ser respeitada. 
Creio que houve prudência da parte das autoridades. 
Receio que ainda dure a agitação por alguns dias. Já 
lhe dei boas noites e vou descansar o que puder. Adeus!

2. O dia foi melhor porque não houve mortes. 
Os diários lhe referirão tudo. Pelas horas a que 
principiaram as desordens vê-se que elas são feitas por 
gente jornaleira. Outros impostos se criaram entram-
lhe mais na bolsa; mas como não veem quando os 
pagam não se incomodam. Talvez se deva, mesmo 
porque não seja preciso para equilibrar o orçamento, 
revogar o imposto de trânsito nos bondes; mas pelos 
meios legais. Há trabalhadores que pela facilidade de 
locomoção em bondes moram mais barato longe do 
centro da cidade, e se por comerem em casa que é mais 
barato pagarem pelo menos quatro passagens ainda vão 
oitenta réis, que em 26 dias úteis do mês importam em 
2.080 réis que fazem falta a um pobre. Por estas razões 
creio que as desordens não têm caráter político por ora. 
Eu necessariamente hei de ter andado à baila. Difícil 
é a posição de um monarca nesta época de transição. 

Muito poucas nações estão preparadas para 
o sistema do governo para que se caminha, 
e eu decerto poderia ser melhor e mais feliz 
presidente da República do que imperador 
constitucional. Não me iludo; porém não 
deixarei de cumprir como até aqui com meus 
deveres de monarca constitucional.

Fui assistir aos primeiros exames fi nais do Colégio de 
D. Pedro II no externato. Os bondes andaram livremente. 
Apenas ouvi um passageiro, mal encarado, dizer olhando 
para mim  ̶  não, não se há de pagar o vintém  ̶  e creio 
que numa esquina alguns homens do povo dirigiram-
me palavras que não percebi. Não cesso de aconselhar 
moderação e energia. Veremos em que isto tudo dá. 
Receavam-se maiores distúrbios de noite; porém até 
agora  ̶  quase meia-noite  ̶  nada me tem constado. Vou 
descansar. Boas noites! Adeus!

3. Tenho ido sempre ao banho e tudo está então quieto. 
Talvez hoje menos haja do que ontem, mesmo para 
descansarem até amanhã, que é dia de salário. Hoje não há 
despacho porque os ministros carecem de estar na cidade. 
Só à noite fecharei esta carta.

Quase nada hoje. O Sinimbu pensa que tudo está 
acabado ou prontamente terminará. Chegou hoje vapor 
com notícias de Paris até 11. Adeus! Tome meu abraço e 
creia que as saudades são muitas da parte do 

Sempre seu 
Pedro

Bem traçadas linhas. A História do Brasil em cartas pessoais. 
Org. Renato Lemos, p. 93-4.

27 de setembro: Dia Nacional do Idoso

Celebremos esta data, instituída pelo Senado Federal em 
1999, para refl etir acerca da situação dos idosos em nosso País.

Que o futuro próximo nos traga a tão necessária paz, fruto 
dos direitos e vitórias nas difi culdades enfrentadas pela maioria 
da população deste segmento...

Foto: Coroa  de D. Pedro II, feita no Rio de Janeiro, em 1841, para sua coroação. Museu.Imperial.
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Ainda do “Livro de receitas”, 
de Tânia Gomes P. Magalhães, 

gentilmente cedido 
à professora Marlene Gomes 

Mendes, para “colarmos” 
deliciosos quitutes 
em nosso Boletim... 

Agradecemos!

Ainda do “Livro de receitas”, 
de Tânia Gomes P. Magalhães, 

   

BERINJELAS RECHEADAS 

Ingredientes:

• 4 berinjelas médias
• 200g de carne moída
• 1 ovo ABC
• 4 tomates sem pele e sem sementes

• Cheiro-verde
• 100g de queijo parmesão ralado Ecila

• Farinha de rosca
• 1 pitada de sal
• 1 colher (sopa) rasa de manteiga Ecila ou margarina

• Pimenta a gosto

Modo de fazer: Lavar e limpar as berinjelas, depois ferver em água 

salgada. Cortá-las ao meio, no sentido do comprimento e tirar parte 

da polpa, que deverá ser guardada para o recheio. 

Cozinhar o ovo e reservar. Enquanto isso, fritar a carne, e os tomates 

numa panelinha, não esquecendo de passar esses últimos numa penei-

ra, para tirar as sementes.

Recheio: Colocar numa tigela a polpa das berinjelas e misturar bem 

com a carne, o ovo e a salsinha, o sal e a pimenta.

Misturar bem até formar uma pasta homogênea. Rechear as berin-

jelas, salpicando sobre elas a farinha de rosca.

Derreter manteiga numa assadeira, colocar com carinho as berinjelas 

e levar para gratinar em forno quente, durante uns 15 minutos, 

aproximadamente.

Notas e Comentários

Artigo

Pacientes que apresentaram a Covid-19 e se recuperaram, 
especialmente das formas mais severas, podem apresentar sin-
tomas persistentes de longo prazo*. 

Por ser uma doença nova, que desafi a os procedimentos 
médicos, demandando acompanhamento e pesquisa clínica, para 
descobrir potenciais efeitos duradouros, cujas sequelas podem 
permanecer de 3 a 6 meses, após a recuperação da enfermidade, 
a UFF disponibilizou um serviço de acompanhamento médico 
para docentes e técnico-administrativos recuperados da doença, 
oferecendo orientação clínica e monitoramento dos efeitos pós-
Covid-19. 

De acordo com o Reitor da UFF, Prof. Antonio Claudio 
Lucas da Nóbrega, o Protocolo de Acompanhamento de 
Pacientes Recuperados de Covid-19 é uma ação pioneira, 
para prestar atendimento clínico especializado, cuidando da 
saúde e orientando os servidores da Universidade, por meio de 
assistência médica gratuita e de fácil acesso aos recuperados 
da doença. Além disso, o Protocolo permite levantar dados que 
podem colaborar para o conhecimento acadêmico, a partir do 
monitoramento de sintomas posteriores à Covid-19.

Todos os que tiveram Covid-19, tendo sintomas ou 
não, que  precisem de algum tipo de orientação e queiram 
comparecer, serão bem-vindos”, informa o Dr. Jorge Costa, 
chefe da seção médica. 

O serviço está disponível por meio de atendimento 
presencial, na Coordenação de Atenção Integral à Saúde 
e Qualidade de Vida (CASQ). O atendimento é com hora 
marcada, com a especialista em infectologia, Drª. Jurema 
Nunes Mello. Os horários serão exclusivos e devem ser 
agendados pelo email: sme.das.casq@id.uff .br.

*Sintomas: dor de cabeça, falta de ar, cansaço, fraqueza; muitas pessoas estão 
fi cando por até três meses com problemas de olfato e paladar, algumas 
com problemas neurológicos, ansiedade, nervosismo, outras apresentaram 
pneumonia de origem bacteriana, outras apresentaram tromboses e doenças 
venosas.

Fonte:http://www.q=noticias%2F1009-2020%2Fuff-cria-protocolo-
pioneiro-de-acompanhamento-dos-servidores-recuperados-da&utm_
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Not
ciasInformesEEventosDaUff +%28%5BClipping+UFF%5D+-+Not%C3%
ADcias%2C+informes+e+eventos+da+UFF%29. 10/09/2020. Por e-mail.

UFF cria protocolo pioneiro de acompanhamento dos servidores 
recuperados da Covid-19



QUANDO A PRIMAVERA VIER...
Debate 
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Setembro   Aniversariantes 
Chuvas de Graças e Bênçãos, pedimos ao Senhor, para todos os nossos aniversariantes!

É amigos, estamos vivendo tempos bastante 
difíceis para todos. Enfrentamos difi culdades no 
plano pessoal, familiar e social, devido a uma 

pandemia que se espalhou pelo mundo, cuja origem 
obscura e não realmente defi nida assustou e ainda 
assombra os povos de todas as nações, em todos os 
continentes de nosso planeta Terra. 

As relações entre as pessoas, quer numa pequena 
comunidade, quer numa grande nação, quer no mundo 
todo, foram alteradas. Ainda estamos todos aturdidos 
com os fatos ligados a esta ameaça, surgida a cerca de 
dez meses e, embora negada, escondida e disfarçada, é 
apresentada como responsável pela necessidade de se 
rever posturas, não apenas em relação à vida pessoal de 
cada um, mas todas aquelas que envolvem a convivência 
com grupos, sociedades, enfi m, com todos aqueles que 
vivam em quaisquer países, continentes...

  1 Bernardino Alves de Souza Netto
 Salvador Borges Filho
  2 Luiz Carlos de Albuquerque Santos
 Maria Felisberta B.da Trindade
  4 Francilane S.dos Santos de Sequeira
  5 Carlina Cabral Relvas
 Maria Augusta Barbosa Machado
  6 Maria Lúcia F. Bakr Alves Pereira
  8 José Antônio Andrade de Araújo
  9 Márcia Simão Linhares Barreto
10 Nilda Guimarães Alves
 Vânia Lucia Belmont
 Vilma Sant’ Anna Areas

11 Suely Gomes Costa
14 Altair de Oliveira Lessa
 Jorge Nemer
 Suely Coutinho de Barros
15 Jamile Esper Saud de O. Francisco
17 Nórdia de Luna Freire
18 Ramil Sinder
19 Maria Elisa Knust Silveira
 Maria Lídia Souza da Silveira
20 Maria Lúcia Vilella Tavares
21 Sonia Kelly de Mattos
 Vera Regina Ayrosa de Magalhães
22 Geraldo Merçon

23 Eneida Fortuna Barros
 Isar Trajano da Costa
25 Odete Andrade Silva
26 Alayde Vieira de S. Campos
 Lecy Maria Caldas Torres
 Maria Helena Bittencourt Sampaio
 Rudiger Hoff mann
28 Alda Teresa Torres Teixeira Pinto
29 Miguel Ongarato
 Nadine Harchambois de Mello
30 Helter Jeronymo Luiz Barcellos
 Luiz José Martins Romêo Filho

Profª. Sheilah Rubino de Oliveira Kellner

Pode parecer exagero. Pode parecer até uma certa 
insanidade. A perplexidade tomou conta de uma boa 
parte da humanidade, pelo menos daquela que, honesta 
e sinceramente, deseja que o Homem realmente evolua 
material e espiritualmente. 

Que tal meditarmos a respeito? 
Afi nal, estamos chegando ao início da Primavera...
Primavera, a linda e refrescante estação do ano, em 

que a fl orescência fala da renovação da vida. Não marcará 
ela o turning point de nossa existência para irmos por 
novos caminhos? Caminhos que nos levem não apenas 
ao encontro de novos conhecimentos, mas sobretudo de 
uma utilização solidária de tudo que é descoberto/criado 
em benefício do ser humano.

Que a Primavera nos envolva, num clima de otimismo 
e esperança de que nosso EU possa encontrar paz e 
crescimento espiritual! 

O amor não mora nas palavras, mas nas atitudes. (Renato Russo)
Quer motivo melhor para vir para a ASPI?
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