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UMA HISTÓRIA DE NATAL
Antonio Veloso

O professor Antonio Veloso é aspiano oriundo  
do Dep. de Geografia e fiel colaborador  

do ASPI-UFF Notícias.

Na antevéspera de Natal, todos os funcio-
nários iriam se confraternizar no final 

do expediente. Haveria uma festa com 
diversas comidas e bebidas e por fim sorteio 
do amigo oculto. Porém antes, no início do 
trabalho, dezenas de cartas dirigidas a Papai 
Noel e recebidas do Correio foram sorteadas 
entre os empregados que se propuseram 
a atender algum pedido de crianças de 
famílias carentes desta cidade. Crianças que   

       nenhum deles conhecia.
Thais apanhou um envelope qualquer, abriu, mas, para sua surpresa, não era 

dirigido a Papai Noel, mas ao Menino Jesus:  ̶  “Querido Menino Jesus, escrevo para 
Ti, pois agora sei que Papai Noel não existe e só Tu podes atender ao meu pedido. 
Há bastante tempo, quando eu tinha seis anos, minha mãe abandonou nossa casa 
e nunca mais voltou ou tive notícias dela. Ela teve razão para isso, pois meu pai, 
quando bebia, xingava-a, quebrava tudo e por vezes ameaçava lhe bater, e às vezes 
batia. Foi embora dizendo que Deus não exige sofrimento, tristeza e sacrifício em 
nome do amor. Se o marido a maltratava, era preciso pôr fim ao abuso para o bem 
dele, porque ninguém é dono da vida de outra pessoa. Mas eu, a quem eles dois 
colocaram no mundo, fiquei órfão de uma pessoa viva. Por favor, Deus Menino, 
encontre-a para mim e lhe diga que estou sofrendo muito.

Desde que ela abandonou o lar eu nunca mais me senti bem, adoeço com 
frequência e na escola sou um dos piores alunos. Minha avó e meu pai, quando 
sóbrio, são bons para mim, mas ninguém pode substituir minha mãe. Se ela 
souber que me encontro doente e não consigo melhorar, ela vai dar um jeito de 
voltar para me ver. Menino Jesus, fala para ela voltar, só Tu sabes onde ela está, 
eu não sei por onde anda, mas ela sabe onde é nossa casa.” 

Quando Thais leu isto, seus olhos se encheram de lágrimas. Era a carta de 
seu filho. O grupo estava animado para a confraternização de fim de ano que 
ocorreria à noite. Mas o pensamento dela estava num subúrbio distante onde um 
dia foi seu lar. Acreditou que não existe o acaso e que a carta não lhe chegou às 
mãos por casualidade, mas por desígnio divino. Virou-se para os colegas dizendo:  
̶  “Não vou à festa de logo mais, me perdoem, mas tenho um assunto urgente 
para resolver.” Mas você estava tão animada, foi sua a ideia do amigo oculto!, 
responderam.  ̶  “Isso nada representa, perto do que preciso fazer agora”. Pegou 
um táxi e foi para o subúrbio. Bateu na porta, entrou. O marido embriagado, nem 
a notou. Mas o filho, que estava encolhido num canto, correu para abraçá-la:  
 ̶  “Eu sabia que o Menino Jesus ia trazer você para mim!”  

Ela abriu os braços e disse apenas: “Meu filho!”

A ASPI-UFF deseja a todos um Feliz e Abençoado Natal!

MENSAgEM Do MêS 

Deus conta conosco para sermos 
construtores da Paz, da Tolerância  

e da Reconciliação. 

Pe. Omar Raposo. 
(Reitor do Santuário Redentor  

do Corcovado)

Madona com menino e dois anjos.1465. Felippo Lippi  
(1406-1469). Galeria Nacional, Washington, DC
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Gráfica Falcão

Chegamos ao mais esperado mês do ano: dezembro! 
Ele traz, para nós, cristãos, uma festa inigualável: o nascimento de 

Jesus Cristo. A brilhante estrela da Esperança apropria-se do coração 
de grande parte da humanidade, fazendo-nos buscar, dentro de nós, o 
que há de melhor; o ser humano parece que desperta para sentimentos 
mais nobres, onde há mais espaço para a solidariedade. 

Assim, é um momento não só ideal para a reflexão do que repre-
senta o Natal para cada um de nós, mas deve nos levar a compreender 
qual é a nossa verdadeira missão na Terra e cumprir a operosa tarefa 
de criar fraternidade: ver no outro Aquele que veio para nos salvar.

Na verdade, é no Natal que nos predispomos mais a nos voltar 
para a Paz, semeando-a todos os dias, estendendo-a a todos os povos 
e gentes, dando-nos as mãos, procurando ver mais o que nos aproxima 
do que as diferenças que nos afastam. 

Neste sentido, a ASPI cumpre seu papel, abrindo-se e, indistinta-
mente, recepcionando a todos como membros da família aspiana, e 
participando de campanhas a favor “dos mais pequeninos”. 

Que o espírito do Natal nos alimente neste dezembro e sempre, 
fazendo com que a Estrela de Belém brilhe em todos os corações. 

FELIZ NATAL!

ANIVERSARIANTE, ATENção! 

A regra do recadastramento obrigatório mudou: deve ser feito  
na Instituição onde você recebe seu vencimento ou benefí-
cio, bastando levar contracheque, CPF e documento oficial de 
identificação com foto.

Foram credenciadas novas instituições – Santander, Banrisul, 
Bradesco, Itaú, HSBC, Banese, Cecoopes, Sicredi ou Bancoob 
– para os servidores que recebem nestas instituições.

ATENção: 
RECESSo DE FIM DE ANo

A  ASPI estará de recesso  
de 21 de dezembro a 2 de janeiro de 2017 
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Artigo
Profª Tânia AraújoBELEZA  

e Espiritualidade Oriunda da Faculdade de Educação e Coordenadora de Assuntos  
Acadêmicos, além de ser âncora do programa de  
TV ASPI-UFF em Ação.

Ao visitarmos igrejas e templos, 
tanto no Ocidente como no Oriente, 
constatamos a preocupação como be-
lo, indicando o relacionamento entre 
Beleza e Espiri-tualidade.

O Dicionário Houaiss define belo 
como o que tem formas e proporções 
esteticamente harmônicas, tendendo 
ao ideal de perfeição, de elevado valor 
moral, sublime.

O Dicionário de Filosofia, de Ferrater Mora, se refere à 
Beleza como caráter do Ser que desperta admiração e prazer 
estético. A Beleza tem um componente absoluto – a própria 
perfeição do Ser – e um elemento subjetivo da pessoa que a 
contempla. Este prazer estético pode chegar ao êxtase, logo 
tem um sentimento pré-religioso.

Existe uma beleza física perce-bida através dos sentidos 
que fenece ao simples desgaste do tempo; e uma beleza 
espiritual que tem um valor permanente, incorruptível.

A palavra Beleza vem do latim bellus = belo, e tem relação 
com bonus = bom e bene = bem. Conota a ideia de perfeição.

Platão (427-347 a. C.) estudou o Belo em várias de 
suas obras. Para ele, o “Belo” não é idêntico ao “é belo”. 
Sustenta que o Belo é que faz as coisas belas. Há diferença 
entre uma coisa parecer bela e o Belo. Exemplifica: Uma 
instituição pode ter a aparência bela, mas, se os objetivos 
vivenciados são escusos, ela não será uma Bela instituição.

Para Platão, o Belo é uma ideia análoga a outros 
transcendentais como: Ser, Verdade e Bondade. Entre-
tanto, a Beleza possui certas propriedades que outros 
transcendentais não têm. Diz ele que “não há na Terra 
imagens visíveis de sabedoria, mas há imagens visíveis 
de Beleza... A verdade não reluz nas coisas terrenas,  
mas a Beleza brilha nelas”.

Apesar de haver diferença entre o ser Verdadeiro e o 
ser Belo, não se pode negar que o Belo conduz à Verdade. 
Na obra “O Banquete”, de Platão, há a famosa “Escada da 
Beleza”, a expressão metafórica do Belo que o converte em 

acesso ao Ser. O Mahatma do Oriente 
Morya diz:

“Trabalho, Prece e Beleza são três 
facetas do grande cristal da Existência... 
São muitos os Caminhos da busca... 
mas o Caminho da Beleza encurta 
a estrada... Pela Beleza oramos...  
O pensamento Belo é uma ponte para  
o espírito... é saúde”. 

Esta última frase me remeteu a uma recente conferência, 
feita no Rio de Janeiro, em que o orador – Tom Davis – 
inglês de nascimento e líder espiritual residente na África 
do Sul, apresentou pesquisas sobre rupturas produzidas 
no DNA advindas de irritações, desgostos, ressentimentos 
etc., comprovando assim o efeito deletério de nossos 
pensamentos e sentimentos negativos.

Grandes seres do passado remoto, como Pitágoras, 
Arquimedes, Platão e outros da Idade Média, como Luca 
Pacioli e o seu famoso contemporâneo Leonardo Da Vinci 
(1452-1519), trabalharam a proporção e a razão áurea. Da 
Vinci as aplicou na representação do homem vitruviano (ver 
imagem). Nesta representação do homem por Da Vinci, 
pintor, cientista, inventor e filósofo, que muito contribuiu 
para o conhecimento da anatomia da natureza, temos 
o quadrado significando o mundo material, o círculo 
simbolizando o Infinito, e a figura humana no centro 
tangenciando essas duas formas geométricas indica o papel 
do homem como mediador entre matéria e espírito.

A contemplação da beleza da natureza e da beleza 
criada pelo homem, através das mais diferentes obras de 
arte, facilita o processo de realização interna, permitindo o 
mergulho da consciência no espiritual.

Através da beleza podemos integrar os mundos físico, 
racional, emocional, social e espiritual. Esta integração 
permite que transcendamos os limites do mundo físico e 
impregnemos nossa vida de sentido, fraternidade, unidade, 
criatividade e plenitude.
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AgENDA DE DEZEMBRo

1/12 (quinta-feira), às 10h – Ida à Feira da Providência 
– Informações e Inscrições na Secretaria; 

1 (quinta-feira), das 15 às 19h – Último dia de Mesas 
de Natal, no Clube Português de Niterói, em benefício 
do Orfanato Santo Antônio;

8  (quinta-feira), às 12h – Almoço comemorativo de 
Natal, com homenagem aos aniversariantes do mês, 
saudação aos novos aspianos, e apresentação do  Coral 
“Cantar é Viver”;

9   (sexta-feira) – Participação da ASPI na comemoração 
natalina da Creche Betânia e entrega dos presentes da 
Campanha Faça uma criança feliz neste Natal;  

14 (quarta-feira), às 14h – Apresentação do Oratorium 
nach Bildern der Bibel (Oratório segundo Imagens da 
Bíblia), da compositora Fanny Hensel (1805-1847), 
com o grupo Carpe Vespera. Detalhes em Notas e 
Comentários.

Mais informações na Secretaria da ASPI:  
2622-1675 / 2622-9199

Leia nosso boletim online: http: //www.aspiuff.org.br
Notícias, fotos e textos para: boletim@aspiuff.org.br

Recital do Carpe Vespera:  
Oratorium nach Bildern der Bibel 

Como divulgado em nossa Agenda, trazemos, aqui, algu-
mas informações acerca da programação “Oratorium nach 
Bildern der Bibel” (Oratório segundo Imagens da Bíblia), 
de autoria de Fanny Hensel, irmã do compositor do período 
romântico Felix Mendelssohn, e que será apresentado, em 
formato de música de câmara, no dia 14 deste mês, às 14 
horas. 

Composta em 1831, pela grande compositora e exímia 
pianista alemã, Fanny Hensel (1805-1847), a peça, criada 
em memória das vítimas da epidemia de cólera na Europa, 
entre 1831 e 1832, é baseada em trechos do Antigo e Novo 
Testamentos, selecionados por Fanny, e expressa, na primeira 
parte, a tristeza, o desespero, a revolta e o abandono do povo 
pelo seu Deus; na metade da obra em diante, o clima muda, 
pois surgem a esperança e a crença no Deus que salva e per-
doa, e finaliza com cantos de louvor do Salmo 150. 

Além desta, considerada a sua mais significativa peça 
sacra, Fanny compôs mais de 460 obras, que só começaram 
a ser editadas e executadas a partir do final da década de 
1980, em virtude das rígidas regras sociais da época, que lhe 
permitiam apresentar-se somente no âmbito familiar e nos 
concertos dominicais que organizava, em Berlim.

Fazem parte do Carpe Vespera: as sopranos Brigitta Grun-
dig e Gabriela Santos; meio-soprano, Sonia Leal Wegenast; 
contratenor, Mario Orlando; contralto, Márcia Godinho; te-
nor, Marcos Marques; baixos, Tomas Guisasola e Luiz Carlos 
Peçanha. Acompanhamento ao piano: maestro Joabe Ferreira.

Aspiano é novo imortal

Com orgulho e alegria, abraça-
mos o nosso caro professor Robert 
Preis, empossado, no último dia 10 
de novembro, como novo acadê-
mico da Academia Fluminense de 
Letras, na Classe de Belas Artes.

A Sessão Solene de posse, com 
homenagem ao Patrono da Aca-
demia, Rui Barbosa, teve como 
momento musical o “Programa 
Aprendiz/Música na Escola”.

ASPI-UFF em Ação

Com 76 programas já gravados (73 no ar), o ASPI-UFF em 
Ação tem trazido aos interessados em entrevistas e em conhecer 
a vida de nossa Universidade, programas de qualidade e com 
edições primorosas.

O acesso é extremamente fácil: basta acessar nossa página 
e clicar na aba ASPI-UFF em Ação. Também há acessos pelo 
youtube, ufftube, ou Operadora Sim, canal 17. 

O coordenador do programa, Prof. Antônio Puhl, com 
vistas à pauta de 2017, convida a todos para sugerirem temas 
e entrevistados... Correspondência para aspi-uff@aspiuff.
org.br; em assunto, colocar: ASPI-UFF em Ação 2017, ou 
enviar para: boletim@aspiuff.org.br (que encaminharemos 
ao caro mestre). Participem!  

o REAJUSTE DA UNIMED

Como todos sabem, dezembro é o mês em que são 
feitos os reajustes, que dependem da sinistralidade (uso 
do plano). Por negociações da Coordenadoria de Saúde, 
o índice de aumento ficou em 21% (em vez dos mais de 
49% autorizados pela ANS).

outra notícia importante: estão sendo estudos os cri-
térios para a portabilidade dos clientes da UNIMED-RIO  
para a UNIMED Leste Fluminense. 

Aguardem!
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Notas e Comentários
ASPI	leva	filmes	à	Pestalozzi

Uma boa programação de filmes, especialmente seleciona-
dos, animou três momentos especiais, programados pela ASPI 
na Associação Pestalozzi de Niterói, a partir do convênio entre 
ambas instituições. 

Os filmes procuraram atender à problemática vivida na 
Instituição, servindo para discutir aspectos relacionados com 
os alunos, jovens e pais dos assistidos. 

É a ASPI buscando contribuir para uma instituição que, 
pelo seu importante trabalho, merece nosso respeito, admiração 
e apoio. E, neste Natal, a ASPI se fará presente lá, também...!

 Almoço de Confraternização de novembro 

E s t e  a l m o ç o 
da ASPI foi muito 
animado, saudando 
os novos aspianos  
(sejam bem-vin-
dos!). Na programa-
ção, nosso artista da 
argila, presenteou o 
sr. Oswaldo (esposo 
da professora Maria 
Bernadete Santana 
de Souza), com a es-
cultura de um medalhão com seu perfil, convidando a querida 
e emocionadíssima professora para fazer a entrega. Falar 
em emoção ficamos muito contentes com a chegada da 
professora Maria de Lourdes Caliman, que há muitos anos 
mora em Castelo, no Espírito Santo e do professor Marcos 
Antônio Matos Santiago, que há algum tempo mudou-se 
para a Paraíba: foi uma surpresa e tanto!

O cardápio magnífico e a mesa de doces dos aniversa-
riantes (em que pese só duas se apresentarem) deliciosa 
concorreram para o sucesso do almoço! 

O professor Luiz de Albuquerque gentilmente ofertou 
à ASPI alguns exemplares de seu recente livro A saga de  
Valquíria, que foram sorteados, fazendo a alegria dos ganhado-
res. Avisamos que a Sala de Leitura deve receber um exem-
plar, que será disponibilizado para empréstimos...

Uma ideia que deu muito certo: montarmos nosso Bazar na 
sala da Diretoria, dando oportunidade a mais pessoas o visitarem 
e fazendo com que as vendas “bombassem”!

Ao final, a professora Norma Villa Éboli brindou-nos com 
um delicioso pot-pourri ao piano. 

Não esqueçam o nosso Almoço de Natal, dia 8 deste mês. 

Cineclube	tem	novos	filmes.	Aproveite!

Fruto de uma expressiva doação da professora Sônia Kelly 
de Mattos, recebemos mais de 30 novos DVDs para nossa Vi-
deoteca. Confiram: A História de Louis Pasteur; O Cantão de 
Castela, com Tyrone Power; Os Dez Mandamentos; o clássico 
Maior Espetáculo da Terra, com Betty Hutton, Charlton Heston 
e James Stewart; Sansão e Dalila; A Batalha de Midway, com 
Charlton Heston e Henry Fonda; QVO VADIS, com Deborah 
Kerr;  outro clássico, Crepúsculo dos Deuses, com William 
Holden e Gloria Swanson; Ultimo Tango em Paris; Calígula; 
Bonnie and Clyde; Moulin Rouge; Como água para Chocolate; 
As Pontes de Toko-Ri; O Manto Sagrado; A Viúva Alegre; Lua 
Nova; e Ladrão de Casaca. No próximo número traremos uma 
série de romances...

Cinéfilos! Aproveitem!

O Sucesso do VI ARTISTANDO da ASPI

Um dia inteirinho, com uma rica e variada programação 
cultural (e comercial, por que não?!), para confraternizar e 
alegrar nossos associados e convidados, aconteceu na ASPI, 
no dia 19 de outubro passado. No cardápio, a Prata da Casa se 
esmerou: além da exposição de nossos artistas plásticos – pin-
turas e esculturas de Robert Preis, pinturas de Celina Tavares 
Coelho da Silva e uma instalação de Liliana Hochman Weller, 
lindos trabalhos de artesanato em patchwork, da professora 
Lúcia Molina T. da Costa, as bonecas e namoradeiras, de Ana 
Lourdes Correia, irmã de nossa querida Marizu, da PROEX, e 
variadas peças artesanais de Thaiza Paixão, funcionária da UFF, 
já com vistas ao Natal. Falar em Natal, nosso Bazar também 
funcionou... Complementando, recitais de música e poesia, 
quando se apresentaram para cantar, acompanhadas pelo nosso 
maestro Joabe Ferreira, as aspianas Celina Tavares da Silva, Ilka 
Dias de Castro, Márcia Japor de O. Garcia e Sheilah Rubino de 



O. Keller. Uma apresentação especial foi a da jovem soprano 
Aline Brito, tendo ao piano seu professor, Sérgio Lavor. Pelas 
expressões, constatamos um sentimento generalizado de que 
está despontando uma nova estrela do canto lírico em Niterói.

Não poderíamos deixar de registrar a Tarde de autógrafos do 
livro Pé Pequeno – nas trilhas da memória, de Lenita Martin.

Mas, as atrações não pararam por aí: com fundo musical 
de Norma Villa Éboli, a professora Maria Felisberta B. da 
Trindade declamou uma linda poesia de Cora Coralina e leu 
um texto da professora Célia Linhares, em que homenageava a 
saudosa Regina Leite Garcia. Também o nosso versátil professor 
Robert Preis brindou os professores com texto de sua própria 
inspiração. Após, Norma Villa Éboli, como sempre, apresentou 
lindas peças ao piano.

No encerramento, um delicioso chá, com docinhos e sal-
gadinhos e o tradicional cafezinho... Foram momentos muito 
prazerosos!

E Liliane Weller, coordenadora do projeto, já pensa no VII 
Artistando...  

Aspiano lança novo livro de crônicas

Com o título Copacabana: Uma Sedução Só, o professor 
Carlos Eduardo Falcão Uchôa lançou, no dia 24 de outubro 
passado, na Blooks Livraria (Espaço Itaú de Cinema), em Bota-
fogo, seu mais recente trabalho, apresentado em comemoração 
aos seus 80 anos! 

Com a fidalguia que lhe é peculiar, o caro mestre deixou 
um recadinho:

“Me senti muito lisonjeado pela presença, bem acima das 
minhas expectativas, de tantos de vocês, numa noite banhada 
pelo afeto, pelo gostar de estar ali naquela livraria, numa 
convivência das mais harmoniosas. Afinal, era o primeiro 
lançamento feito após, já uns três anos, de estar – nada fácil 
para mim – afastado da sala de aula, aposentado, já agora, 
não só da UFF, mas também do Liceu Literário Português. 
Com muitos ex-alunos me reencontrei.
Afortunadamente, me certifiquei uma vez mais de que, na 
vida, em particular na atividade docente, não só o conheci-
mento, indispensável, conta, não só o saber, mas também 
o sabor de relações afetivas que professor e muitos alunos 
estabelecem e fazem questão de manter.  Obrigado a todos 
familiares, colegas e amigos, de tantos mundinhos a que 
pertenci e pertenço”.

Parabéns, professor Uchôa, pela data natalícia (em novem-

bro, no dia 12!) e pelo livro lançado, mais um testemunho de 
sua verve literária. 

Sarau Vespertino traz Conjunto Dose Dupla

Com uma nova maneira de apresentar-se, o Conjunto Dose 
Dupla, formado pelo nosso estimado professor Arthur Santa 
Rosa, a professora e pianista Eda Galindo e o cantor Bebeto 
Porto, fez a alegria da plateia reunida na tarde do dia 27 de 
outubro passado: músicas românticas relembraram bailes e do-
mingueiras dançantes, estimulando à dança (que boleros!) e ao 
canto e provocando muitas lembranças... Até a nossa talentosa 
Norma Villa Éboli foi “desafiada” por Arthur a fazer um solo: 
e, além de exímia pianista, não é que fez bonito!?

Nota de falecimento

Com tristeza, informamos o falecimento de nosso caro 
associado e amigo, Prof. Luiz Calheiros Cruz, que era da Es-
cola de Arquitetura e Urbanismo da UFF. Escritor, o professor 
Calheiros fez-nos viver a magia em muitos de seus romances. 
Também nossa querida aspiana, professora Maria Helena Tei-
xeira Neves, viúva de nosso saudoso amigo e aspiano, Edson 
Pimenta Neves, integrante de nosso Coral “Cantar é Viver” e 
que durante um ano inteiro nos concedeu sua alegria e gene-
rosidade assinando uma série de textos sob o pseudônimo de 
Raio de Sol, foi chamada à Casa Paterna. 

Que nosso Criador os tenha em Sua glória e conforte suas 
famílias e tantos amigos que conquistaram.

Sugestão de Leitura – Flor de poemas 
(Ed. Nova Fronteira), de Cecília Meireles (1901-1964)

“Não há poeta moderno em língua portuguesa mais harmo-
nioso que Cecília Meireles: do princípio ao fim com o mesmo 
fio de seda a incomparável artífice a cortina teceu muitos de 
seus poemas” (Paulo Mendes Campos).

Em 1922, apresentou-se a escritores católicos e, através 
das revistas Árvore Nova, Terra do Sol e Festa, que defendiam 
renovação nas letras, a incomparável artista teceu peças in-
consúteis – A qualidade incomparável.

Para iniciar, recomendo “Romanceiro da Inconfidência”.       
                               Nélia Bastos

Desejamos a todos que o Ano Novo seja 
pleno de graças e realizações.
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Curiosidades  
olímpicas

Nova Série
o aspiano fala... 

XII Jogos olímpicos de Helsinki – 1952

A cidade de Helsinque, na Finlândia, tinha apenas 367 
mil habitantes em 1952, quando recebeu os Jogos Olímpicos. 
Nunca uma cidade tão pequena abrigara o evento. Exemplo 
da grandiosidade olímpica em relação às pequenas propor-
ções da capital finlandesa era o Estádio Olímpico: com 70 
mil lugares, o local podia acolher um quinto dos habitantes 
da cidade-sede.

Os Jogos “intimistas” marcaram o primeiro confronto entre 
as duas grandes potências mundiais esportivas, que dominariam 
as disputas olímpicas desde então. Pela primeira vez, desde 
a Revolução Bolchevique de 1917, a União Soviética esteve 
presente aos jogos, uma vez que até então os julgava um evento 
capitalista e da nobreza.

Apesar de competir em campeonatos europeus de algumas 
modalidades, apenas em 1951 os soviéticos pediram reconhe-
cimento ao COI. Com isso, os EUA tinham uma ameaça real à 
sua supremacia. Desde Saint Louis-1904, os norte-americanos 
só perderam os Jogos de Berlim-1936, para a Alemanha. No 
quadro geral de medalhas, os EUA dominaram com 40 ouros 
contra 22, mas a União Soviética chegou perto no número total 
de pódios, com 71 contra 76.

Mais uma contribuição  
de nossa querida professora  

e nutricionista  
Maria Helena de Lacerda 

Nogueira,  
a quem agradecemos. 

E vamos saborear!

Bolo sem açúcar, com tangerina

Ingredientes: 3 ovos; 2 maçãs; 1 tangerina murkot; 1/2 xícara 

de óleo; 1 xícara de caldo de tangerina; 1 xícara de farinha de rosca; 

1 xícara de farelo ou flocos de aveia; 1 colher de sopa de semente ou 

farinha de linhaça (opcional); 1 colher de sopa de Pó Royal e frutas 

secas (de 1 1/2 a 2 xícaras de chá de frutas): passas, banana-passa, 

ameixa, damasco (picadinhas), nozes, castanha do pará, castanha-

de-caju (granuladas ou liquidificadas).

Técnica: Bater no liquidificador os ovos (bem batidos), 

acrescentar o óleo e bater mais um pouco, colocar a tangerina e as 

maçãs (bem picadinhas, com casca, sem as sementes e sem a fibra do 

meio, mas sem deixar esmigalhar muito).

Despejar em uma vasilha a massa liquidificada, misturar o caldo 

de tangerina, as farinhas, as frutas secas, o Pó Royal. Misturar bem.

Untar uma assadeira, polvilhar com aveia ou farinha de rosca, 

colocar a massa e levar para assar em forno quente.

observação: A massa não fica muito mole. Quando estiver 

crescido e corado, abaixar um pouco a temperatura do forno (colocar 

1 colher de pau na boca do forno para acabar de assar).

Notas e Comentários

XIII Jogos olímpicos de Melbourne – 1956

Primeiros Jogos realizados no hemisfério Sul. Melbourne 
venceu Buenos Aires por apenas um voto. Ainda foi a primeira 
vez que uma das modalidades esportivas – o hipismo – não 
foi realizada no país, mas em Estocolmo, na Suécia, devido às 
severas leis australianas que exigiam a quarentena dos animais. 
O início da Guerra Fria foi responsável pelo boicote de alguns 
países: Espanha, Suíça e Holanda, por causa da invasão da Hun-
gria pelas tropas soviéticas; Egito, Iraque e Albânia, em virtude 
da Guerra de Suez; e China, devido à presença de Formosa 
(Taiwan). O Brasil ganhou apenas uma medalha de bronze.

XIV – Jogos olímpicos  de Roma – 1960

Primeiros Jogos transmitidos ao vivo pela TV para fora do 
país-sede, isto é, para 18 países europeus. Abebe Bikila, da Eti-
ópia, torna-se o primeiro negro africano a ganhar uma medalha 
de ouro, na maratona, correndo descalço. Outro destaque foi 
Cassius Clay, medalha de ouro no boxe; ele depois mudaria o 
nome para Muhammad Ali, após sua conversão ao Islamismo. 
Foi ainda a primeira vez que a URSS ultrapassou os EUA no 
quadro de medalhas. O Brasil ganhou uma medalha de ouro.

Com a colaboração do professor Veloso,  
a quem agradecemos:
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Informamos que, em 2017, o primeiro número 
do Boletim será em FEVEREIRo.

DebateDebate  Debate

Desejamos um Aniversário pleno de Amor, Saúde e Paz, festejado com a Família e Amigos! 

Eleições municipais 2016
Nélia Bastos

Aniversariantes Dezembro

8

  1 Thales Ribeiro de Magalhães
  2 Dayse Maria de A. Molinari
 Sônia de Lima Cavalcanti
  4 Mariney Klecz
 Marly da Silva Santos
  6 Geraldo Chini
 Leda de Oliveira Mortêo
 Maria Alice Bessa Lippmann
10 Fátima Cunha Ferreira Pinto
11 Maria Candida de A. Domingues
12 Adelheid Mason
 Geraldo Abreu de Oliveira
 Herta Laszlo
 Laura Cavalcante Padilha
 Luzia de Maria Rodrigues Reis

13 José Luís Reis Rosati
 Maria Nazareth dos S. Sucupira
15 Clecyldes Mendes Pereira
16 Francisco José dos Santos Ferraz
 Lúcia Adriana S. Affonso Anhel
 Nelzir Trindade Reis
17 Maria da Conceição Souza
19 José Bullos Seba
20 Jurésia Mendonça de Souza
 Léa Souza Della Nina
 Myrtila Cavalcanti P. da Silva
21 Luiz de Gonzaga Alves B. Pereira
22 Amélia da Cunha Romeu
 Maria Angelina do Valle
 Maurício Rivera Monteiro

 Sônia Maria Ribeiro Valle Acioli
23 Bernardette Bittencourt da Fonseca
24 Maria Teresa Teixeira de Ávila
25 Satiê Mizubuti
27 Gilberto Marçano
 Haydée Serrão Lanzillotti
 Helena Maria Osório Leão e Silva
 Theomir Freire Jones Debellian
28 Lúcia Helena de Oliveira Vianna
29 Maria Ângela M. de Oliveira
30 Jésus de Alvarenga Bastos
 Norma Villa Éboli
31 Álvaro Acioli de Oliveira
 Luiz Valter Brand Gomes

“O Brasil é hierárquico, familista, patrimonialista,  
na verdade dois países distintos, separados, num ver-
dadeiro apartheid cultural. – Valores em conflito. Não 
há lado certo ou errado... 

Após 13 anos – a reeleição aumentou a morte 
cívica”. O país está falido. – Tudo isso, mostrado 
claramente na operação Lava-Jato. – Repetição e 
recuperação? – Pensam por nós, falam por nós...

* * *

Os jornais têm feito matérias sobre o saldo dessas 
eleições, a partir da inédita derrocada do Partido dos 
Trabalhadores, até no primeiro turno. Outro detalhe: 
as abstenções. – E esvaziamento da esquerda em todos 
os Estados. – A “nova esquerda”, chefiada por Lula – 
um “encontro marcado”. Ironicamente...

A “esquerda” inventada por Lula está sendo rein-
ventada por facções criminosas, substituindo os “ve-
lhos coronéis” e milícias?

* * *

As escolhas dos candidatos. Seriam uma  estratégia 
de salvação? – Seriam elas para explicar a crise política? 
– A “esquerda” fez acordos com empreiteiras. – Quase 
liquidaram a Petrobras. – Espanta a quantidade de 
dinheiro roubado, acima dos milhões. – Dilma vai 
escrever um romance policial. – Aprendeu-se mais 
que isto?

* * *

Deixo a palavra de Castro Alves:

Existe um povo que a bandeira empresta

P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...

(...) Auriverde pendão de minha terra,
Que a brisa do Brasil beija e balança. 

                               (...) (Navio Negreiro)


