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Esta palavra vem do árabe al-manakh, que significa “conta”. 
Antigamente era uma publicação anual, que reunia um calendário 
com datas dos principais eventos astronômicos, entre eles informa-
ções sobre o tempo – as fases da lua, as estações do ano... −, e, além 
disso, indicações úteis, trechos literários, entre outras coisas.
Em 2012, os alunos da Rede Municipal de Sorocaba que participa-
ram do Projeto Memória Local na Escola entrevistaram 62 pessoas 
da comunidade, e este almanaque conta a história dessas pessoas e 
traz, ainda, algumas informações para você ficar mais sabido.
Bom divertimento!

Você sabe o que é um almanaque?

Projeto Memória Local na Escola 
tem como objetivo valorizar a história de 
pessoas da comunidade em que é desenvol-
vido. Por meio de entrevistas realizadas pe-
los alunos das escolas participantes do pro-
jeto com moradores da comunidade, busca 
conhecer a história de vida das pessoas e 
construir a memória coletiva do local.

Por que contar histórias de pessoas da 
comunidade? Contar a história de um povo 
é uma forma de valorizar sua identidade, de 
conhecer e compreender o lugar onde essas 
pessoas moram. Afinal, ele é feito por elas!

Você sabia que praticamente todos os 
dias do ano homenageiam alguém? Muitas 
profissões são homenageadas: Dia do Mágico, 
Dia do Zelador, Dia do Repórter... Há dias para 
santos. Dias como o Dia das Crianças, dos Pais 
e das Mães. Há o Dia do Sogro, Dia da Mulher, 
Dia da Poesia. Há até o Dia da Toalha!

Neste almanaque, os entrevistados foram ho-
menageados pelo seu dia, quer seja de sua 
profissão, quer seja por algum evento impor-
tante de sua vida.
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia da Paz e da Confraternização 
Universal
Dia do Quadrinista 
Dia da Saudade 
Dia do Aposentado 
Dia do Fotógrafo 

Há 72 anos, em um sítio na cidade de Sorocaba, nasceu Marcos Maldonado 
Rodrigues. Na infância, ajudava na lavoura, mas também brincava muito. A 
maioria de seus brinquedos era feita por ele ou seus irmãos. Quando cresceu 
um pouco, sua família se mudou para a cidade, comprou um armazém e lá ele 
fez muitos amigos. As brincadeiras de que ele mais gostava eram: cachuleta, 
bete e futebol, que ele jogava como goleiro.

Era travesso e uma de suas travessuras foi, junto com outros meninos, pegar a 
“rabeira” de um caminhão que passava bem devagar na sua rua. Aos poucos, 
o caminhão foi acelerando e ficando cada vez mais rápido. A certa altura, eles 
tiveram que pular e caíram no asfalto. Ele ficou todo ralado!

Sonhava ser mecânico. Fez um curso técnico e se formou torneiro mecânico. 
Trabalhou nessa profissão muitos anos.

Quando jovem, tinha muitos amigos e gostava de ir a bailes, festas e ao ci-
nema. Um dia foi assistir a um filme de vampiro. Como era muito brincalhão, 
resolveu pregar uma peça: quando o vampiro apareceu, cutucou o pescoço do 
amigo que estava ao seu lado com dois palitos de dente. O amigo deu um grito 
tão alto que acenderam as luzes do cinema e eles foram convidados a sair.

Conheceu Maria e, depois de muitos olhares, eles acabaram se apaixonando. 
Hoje já são casados há 47 anos e têm três filhos e nove netos.

Sua vocação surgiu quando seu irmão começou a incentivá-lo a fazer um teste 
como letrista de histórias em quadrinhos. Após trabalhar para várias editoras 
escrevendo histórias como Tio Patinhas, Pato Donald, Mr. Magoo, Luluzinha, foi 
contratado para fazer as letras das histórias do Tex.

É um homem simples. Sua comida preferida é arroz, feijão e ovo, ou bife. Gosta 
de animais, de viajar e de assistir a jogos de futebol (é Palmeirense “roxo”), e 
seu maior orgulho é sua família.

Janeiro é o primeiro mês 
do ano, composto por 
31 dias. O nome provém 
do latim januarius, em 
homenagem ao deus Jano.

Quadrinista
Segundo o dicionário, 
quadrinista é desenhista 
das histórias em 
quadrinhos.

Bete – Também conhecido como 
taco ou tacobol, é um jogo de rua 
que descende do críquete britânico. 
O objetivo do jogo é rebater a bola 
lançada pelo jogador adversário. 
Durante o tempo em que o adversário 
corre atrás da bola, a dupla que 
rebateu deve cruzar os tacos (bats em 
inglês), também chamados de remos, 
no centro do campo, fazendo, assim, 
dois pontos cada vez que os jogadores 
cruzam os tacos.

Dica de leitura
Que tal ler o livro de Drauzio Varella, 
Nas Ruas do Brás, em que ele conta de 
sua infância nesse bairro de São Paulo 
e de muitas aventuras que viveu?

PERSONAGENS DO MÊS
José Alberto da Silva

Marcos Maldonado

Maria Aparecida Príncipe

Maria Luiza da Costa

Maria Aparecida Príncipe contou que teve uma infância difícil. Seu 
pai era um homem sério, de pouco diálogo. Tinha medo quando 
fazia coisas erradas, travessura de criança.

Mas da escola, das brincadeiras... As favoritas eram amarelinha, pe-
ga-pega, pular corda e rodas. Gostava muito do intervalo da escola; 
era o momento de brincar com as outras crianças. Arrepende-se por 
não ter dado valor aos estudos. Casou-se cedo e não teve uma ado-
lescência normal, não aproveitou, pois tinha que cuidar de filhos.

O marido era jogador de futebol, viajava muito, e ela ficava sozinha, 
cuidando de filho e casa. Era tudo difícil onde moravam, não tinha 
água encanada, luz elétrica; eram poucas as casas, as ruas não ti-
nham asfalto, supermercado nem em sonhos.

Os sonhos foram deixados de lado. Não podia contar com o mari-
do e, aos 16 anos de idade, estava com o segundo filho. Logo teve 
também o terceiro.

Quando completou 21 anos, sua vida mudou completamente. O 
marido faleceu e ela ficou sozinha com os filhos. Batalhou muito!

Aos 45 anos, conheceu o segundo marido e estão juntos até hoje. 
Ele a ajudou a criar os filhos. Com ele, voltou a sonhar e fazer planos 
por um futuro melhor. Quer ver os netos todos estudando.

Poeminha
O tempo não para! Só a saudade que faz 
as coisas pararem no tempo...

                       Mário Quintana

Saudade
Diz a lenda que o termo apareceu 
na época dos descobrimentos por-
tugueses e do Brasil colônia para 
definir a solidão dos portugueses 
numa terra estranha, longe da fa-
mília. Sua origem é a palavra latina 
que significa solidão. Existe apenas 
no português e no galego.

Marcos Maldonado Rodrigues

Maria Aparecida Príncipe

Você conhece Tex? 
Tex ou Tex Willer também já foi 
chamado de Texas Kid. É uma 
das personagens de quadrinhos 
de western mais antigas, 
criada em 1948, originalmente 
publicada na Itália e depois em 
diversos países do mundo.

Um pouco da história de Sorocaba  
Município brasileiro localizado no interior do 
Estado de São Paulo, quarta mais populosa cidade 
do interior, atrás de Campinas, São José dos Campos 
e Ribeirão Preto. Sua população é de 593.775 ha-
bitantes (IBGE/2011) e a cidade é considerada uma 
capital regional. Na época do desbravamento do 
Brasil, existia nessa região uma encruzilhada, des-
tacada por uma frondosa paineira. Encontravam-se 
ali índios, sertanistas, tropeiros e bandeirantes em 
viagem para descanso e comercialização.
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No ano de 1946, nasceu, em Itapeva, Maria Luiza da Costa. 

Viveu desde pequena na companhia de seus pais, que, apesar de rígidos, 
deram a ela uma boa educação.

Entrou na escola somente aos 10 anos, pois morava muito longe. Aprendeu 
a ler e escrever e recorda com carinho de sua primeira professora, Dona 
Mariana. Não concluiu seus estudos. Estudou somente até os 12 anos, pois 
desde muito cedo ajudava sua mãe a cuidar de seus irmãos menores e 
também trabalhava como babá para outras pessoas.

Sempre foi uma menina muito arteira e, como não tinha dinheiro para 
comprar suas bonecas, com criatividade as fazia, basicamente de pano. 
Outra brincadeira de que gostava muito era de pular corda, sempre em 
companhia de suas amigas.

Sua adolescência foi sem graça, era muito caseira. Gostava de fazer pique-
niques, contar e ouvir piadas. Nessa época, seu sonho era casar, ter uma 
casa e filhos. Às vezes, ia ao cinema com as amigas. Guarda em sua lem-
brança a música “Filme Triste” e também vários sucessos da jovem guarda.

Seu sonho de adolescente realizou-se: casou-se, porém não foi como ela 
havia imaginado. Nasceram nove filhos, os quais educou sem ajuda; preci-
sou trabalhar muito para isso.

Um fato muito triste que aconteceu com ela foi sua casa que, de madeira, 
desabou. Estava com algumas tábuas soltas, tentaram arrumá-la e perce-
beram que começou a ficar torta. Só deu tempo de entrarem, tirarem o fo-
gão e a janta que já estava pronta. Não havia mais o que fazer, a casa caiu.

Devido às dificuldades enfrentadas, resolveu mudar-se para Sorocaba. 
Trabalhou de babá, empregada doméstica e como cuidadora de pessoas 
idosas, conseguindo, assim, o sustento de sua família. 

Hoje, com 66 anos, é aposentada e, apesar de todo o sofrimento e esforço 
para cuidar de seus filhos, é um pessoa muito feliz, avó de 11 netos.

O que é jovem guarda?
A jovem guarda foi um movimento cultural que 
surgiu na década de 1960 e misturava música, 
moda e comportamento. Grande parte das letras 
das músicas falava de amor. Tornou-se o primeiro 
movimento musical que colocou a música brasi-
leira em sintonia com o fenômeno internacional 
do rock da época. Seus principais nomes foram 
Roberto Carlos, Erasmo Carlos,  Wanderléa, Ronnie 
Von, Wanderley Cardoso e bandas como Golden 
Boys, Renato e Seus Blue Caps, Trio Esperança e 
The Fevers. 

Voce já ouviu esta música? 
Filme Triste
Música de Celly Campelo, grande sucesso da época!

Meu broto me avisou que ia estudar
E ao cinema eu fui me distrair
E ao chegar nem pude acreditar
Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim
Os dois agarradinhos eu notei
A minha melhor amiga me traiu
Trocavam beijos que eu quase morri
E do princípio ao fim do filme eu chorei
Oh oh oh, filme triste que me fez chorar
Oh oh oh, filme triste que me fez chorar
E, ao chegar em casa, mamãe viu
Os meus olhos vermelhos de chorar
E abraçada a ela eu expliquei
Mamãe o filme foi tão triste que eu chorei
Oh oh oh, filme triste que me fez chorar
Oh oh oh, filme triste que me fez chorar
Filme triste que me fez chorar

Aposentado
Um trabalhador, após cumprir um 
número de anos de trabalho ou 
chegar a uma determinada idade, 
tem direito ao afastamento remu-
nerado, ou seja, ele para de traba-
lhar e recebe uma pensão mensal. 
As regras mudam conforme o país 
e também conforme o caso – em 
caso de doenças ou incapacidade 
para o trabalho, por exemplo.

Você conhece uma pessoa que gosta muito de foto-
grafia? É José Alberto da Silva, que nasceu na cidade 
de Barão de Antonina, no Paraná, e cresceu com seus 
nove irmãos.

José Alberto teve uma infância muito boa, com mui-
ta liberdade e alegria, andando a cavalo, nadando na 
represa. E é lá da represa que ele tem suas lembranças 
mais marcantes, afinal foi lá que ele aprendeu a nadar 
de uma maneira muito peculiar. Seu pai o jogava na 
água e dizia: “Vamos, nada, nada!” Foram muitos tom-
bos, bebeu muita água e certa vez bateu feio a cabeça, 
mas se tornou um nadador. 

Mas sua vida não foi só diversão. Desde criança, ele tra-
balhava na lavoura e também estudava. Sua escola era 
bem simples, pequena, feita de maneira. Foi lá que ele 
fez amigos e estudou até a 4ª série. Queria ser atleta, 
correr a maratona, também sonhou ser engenheiro...

José se divertiu muito em sua adolescência. Participava 
de bailes e namorava, saía com os amigos. Mas um dia 
ele trocou a pequena cidade por Sorocaba, voltou a 
estudar, completou seus estudos e tornou-se mecânico.

Foi na escola que ele conheceu Janete... Eles se paque-
raram, namoraram e se casaram. 

José Alberto trabalhava como mecânico em uma firma, 
mas um acidente o impediu de continuar no emprego. 
Foi então que a fotografia entrou na sua vida. Janete 
trabalhava com fotografia e incentivou o marido a fa-
zer o curso, já que com isso ele podia trabalhar.

Em pouco tempo, ele se apaixonou por sua profissão. 
Os negócios cresceram e eles resolveram abrir uma loja.

A vida de José Alberto não se resumiu à fotografia. Hoje 
além de comerciante, fotógrafo e marido, ele também 
é pai de um casal.

Fotografia
Do grego fhós (luz) e graphein 
(estilo), significa desenhar, mar-
car, registrar. É a técnica de 
criação de imagens por meio de 
exposição luminosa, fixando-as 
em uma superfície sensível. A 
primeira fotografia reconhecida 
é do ano de 1826 e é atribuída 
ao francês Joseph Nicéphore 
Niépce. A invenção da fotografia 
não é obra de um só autor, mas 
de muitas pessoas trabalhando 
juntas ou em paralelo, ao longo 
de muitos anos. 

Para isso você precisa de uma caixa de sapatos, tinta preta, 
cartolina, agulha, papel fotográfico.
Pinte a caixa de preto por dentro. Faça um buraquinho com 
a agulha de um dos lados e tape-o com um pedaço da carto-
lina. Coloque o papel fotográfico na parte interna da caixa, 
centralizando-o em frente ao buraquinho. Aponte o bura-
quinho para o que quiser fotografar (com a caixa fechada). 
Destape o buraquinho por 15 segundos, voltando a fechá-lo 
depois. A fotografia está tirada!
Para revelar, você precisa de uma sala escura, iluminada por 
uma luz vermelha. A fotografia passará por três líquidos (re-
velador, estabilizador e fixador) e depois na água. Pronto!
Esta máquina tem o nome de Pinhole.

Maria Luiza da Costa José Alberto da Silva

Que tal fazer uma máquina fotográfica em casa?
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia do Atleta Profissional e do Jogador  
Dia do Desportista 
Dia da Imigração Italiana

Fevereiro é o segundo mês do ano e 
tem duração de 28 dias, a não ser em 
anos bissextos, em que é adicionado 
um dia. O nome fevereiro vem do 
latim februarius, o mês da expiação, 
já que no dia 15 realizava-se a festa 
da purgação e expiação.

PERSONAGENS DO MÊS
Marco Antônio de Assis
Júlio Cesar de Paula
Irene Andreote Borges

Índios, os primeiros habitantes 
Muito tempo antes da chegada dos portu-
gueses em 1500, diversos povos indígenas já 
habitavam o Brasil, cada um com sua própria 
cultura, religião e costumes. Viviam da caça, 
pesca e agricultura. Tinham muito contato 
com a natureza, dependiam dela para quase 
tudo. Os rios, árvores, animais, ervas e plan-
tas eram importantes para a vida deles, por 
isso respeitavam muito a natureza. 

Inspetor de escola  
Chamado também de bedel, 
conhece todos os alunos e, 
em geral, é o primeiro a ser 
chamado quando surge al-
gum problema. Ainda exis-
te a ideia de que ele está na 
escola apenas para vigiar.

Brincadeira de índio   
Você sabia que a peteca é um jogo de origem 
indígena? Peteca vem do tupi e significa ba-
ter com as mãos. 
Como fazer uma peteca: pode-se usar folha 
de jornal, papel celofane de cores diversas, 
tecido, barbante, fita, penas coloridas, folhas 
secas grandes, areia, pedras pequenas, se-
mentes, canudos, EVA etc. 
Escolha o material e inicie a confecção: re-
corte em círculo o papel para fazer a parte 
debaixo. Coloque no meio areia e encaixe as 
penas. Depois, feche o papel de modo a dei-
xar parte das penas (ou as folhas secas) para 
fora e prenda com barbante. Como vimos, o 
material pode variar.

Em dezembro, perto das comemorações natalinas, Dona 
Maria de Lourdes percebeu que seu bebê estava prestes 
a nascer. A família iria ganhar um belo presente, o nas-
cimento de seu tão esperado filho, Júlio Cesar de Paula. 
Nasceu um dia depois do Natal e sua mãe brinca que qua-
se seu nome foi Natalino, mas acabou ficando Júlio.

Morava com seus pais em Avaré, mas, ao longo da sua 
vida, morou e conheceu várias cidades.

Na infância, brincava no quintal da sua casa, que era para 
ele muito grande e tinha muitas árvores. Gostava de ima-
ginar que era índio, pois ouvia muitas histórias de seus 
avós maternos de origem indígena. Contavam a impor-
tância de cuidar da natureza. Nunca gostou de caçar pas-
sarinho, nem de matar qualquer animal, mas gostava de 
imaginar que estava no meio da floresta, caçando com 
estilingue e arco e flecha.

Com seus amigos, tinha suas brincadeiras favoritas: jogar 
pelada, pique-latinha, pega ladrão, pega-pega, bolinha de 
gude e tênis de mesa improvisado.

Lembra de uma arte que fez e deixou seus pais muito 
bravos. Ele e seu irmão estavam brincando de motorista 
quando bateram no fundo da garagem, amassando o car-
ro da família. Ficaram de castigo sem sair para brincar e 
assistir TV durante muito tempo.

Apesar de fazer algumas artes, foi tranquilo. Sonhava em 
ser engenheiro eletrônico, pois gostava de consertar as 
coisas: TV, rádio, videogame etc. 

Estudou em uma escola grande. Na aula de educação fí-
sica, não gostava de jogar bola, porque ele não era bom 
nisso; preferia jogar vôlei. Praticava também judô, karatê, 
tênis de mesa. Entrou em um time de vôlei, saíam para 
disputar campeonatos em outras cidades.

Júlio conhecia todos da escola, era bem popular. Só não 
gostava muito do inspetor da escola, porque ele era chato, 
pegava muito no pé, era exigente para as regras.

Conheceu Maria Antônia há 18 anos na casa de amigos. 
Namoraram e se casaram. 

Mudou-se para Sorocaba e voltou a estudar. Fez concurso 
público para trabalhar como inspetor de alunos, onde fez 
muitos amigos, pois queria ser diferente do inspetor que 
trabalhava na sua escola. Ficou um bom tempo na esco-
la, mas foi contratado para trabalhar como motorista de 
ambulância. Engraçado é que, nas brincadeiras de criança, 
gostava mesmo era de dirigir. 

Ah! Esquecemos de contar da sua gata Nina, mascote da 
escola, e dos cachorros que tem em casa, seus xodós. 

Não há mesmo muita coincidência na história de sua vida?

Júlio Cesar de Paula
COMO SURGIU SOROCABA?   
No povoado chamado Sorocaba, Baltasar 
Fernandes doou terras aos beneditinos de 
Parnaíba, para que eles construíssem um 
convento e uma escola que funcionassem 
como um centro gerador de povoamen-
to. Essa edificação foi o Mosteiro de São 
Bento, fundado em 1660.
O povoado foi elevado a município no dia 
3 de março de 1661, passando a chamar-
se Vila de Nossa Senhora da Ponte de 
Sorocaba e, na ocasião, foi instalada a pri-
meira câmara municipal.
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História do futebol 
O futebol é um dos esportes mais populares no 
mundo. Praticado em centenas de países.
Não se tem muita certeza sobre onde esse esporte 
começou, mas historiadores descobriram vestígios 
dos jogos de bola em várias culturas antigas. O 
futebol tornou-se popular por seu jeito simples de 
jogar: basta uma bola, equipes de jogadores e as 
traves. Em qualquer espaço, crianças e adultos po-
dem se divertir.

Marco Antônio de Assis nasceu em Sorocaba, no 
ano de 1973. Teve uma infância difícil, pois come-
çou a trabalhar com 7 anos, mas arrumava tempo 
para suas brincadeiras favoritas: bolinha de gude, 
rodar peão, esconde-esconde. Essas brincadeiras 
aconteciam principalmente na escola. Lá ele brin-
cava mais do que estudava. Com isso teve dificul-
dade no aprendizado. Seus pais não tinham estu-
dos e não conseguiam auxiliá-lo nas lições.

Seu primeiro emprego com carteira assinada foi 
aos 12 anos de idade, em uma fábrica que fazia 
cromação. Com 14 anos, comprou sua moto. Teve 
uma juventude muito agitada, pois saía bastante 
com os amigos. Seu primeiro videogame foi um 
Atari, que demorou três anos para pagar.

O sonho de Marco nessa época era ser jogador de 
futebol, pois gostava de jogar bola. Até tentou ser 
jogador profissional, mas não conseguiu. Aos 15 
anos começou a namorar e deu seu primeiro beijo.

Hoje é casado e tem dois filhos. É pastor, gosta do 
que faz e faz com amor e dedicação.

Clube Atlético Sorocaba  
A história do futebol desse clube 
começou em 1983, com a fusão de 
dois tradicionais clubes amadores 
da cidade. Em 2008, a equipe foi 
campeã da Copa Paulista e já reve-
lou jogadores importantes.

Dica de leitura   
Você já leu Minha Vida de Goleiro? Esse livro, de 
Marcelo Coelho, conta, entre outras coisas, por que 
não deu certo sua promissora carreira de goleiro.

Imigração italiana 
No dia 21 de fevereiro é comemorado no Brasil o Dia 
da Imigração italiana. A data foi escolhida em home-
nagem ao navio de imigrantes Venestos, que desembar-
cou em Vitória, Espírito Santo, no dia 21 de fevereiro de 
1874, trazendo muitos imigrantes italianos.

A pequena Irene morou em uma fazenda. Sua casa era feita com janelas de uma folha 
só, sem forro, onde os homens dormiam em um quarto e as meninas no outro. Eram 
quatro quartos bem compridos, com várias camas, afinal, eram 18 irmãos!  Na cozi-
nha, o fogão a lenha e a panela de ferro garantiam as saborosas comidas, como a po-
lenta feita em duas panelas bem grandes. Não tinha geladeira; fazia-se comida fresca 
e, quando matava um porco grande, assava no forno os ossos e guardava em um saco 
de tecido branco amarrado, depois de colocar bastante sal. O toucinho servia como 
se fosse o óleo de hoje, e as linguiças eram amarradas em um pau com um arame na 
dispensa, com sabugo de milho colocado nos vãos das linguiças.

Na hora do jantar, era uma mesa bem comprida. Cada um tinha seu lugar: os irmãos 
sentavam dos lados e os mais velhos na cabeceira. O silêncio pairava no ar e represen-
tava que já eram quatro horas passada.

Quando criança, sua brincadeira favorita era casinha; os meninos eram os maridos. 
Faziam comidinha de verdade. As bonecas eram feitas de sabugo de milho e abóbora 
− a maior era a mais disputada, quanto maior a abóbora, mais idade tinha o “bebê”, 
tinham até vestidinho. O balanço era feito de corrente de carroça. Brincava também 
de pular corda, corre lenço, passa anel e ciranda, cirandinha, mas o mais legal era a 
brincadeira de pega-pega e esconde-esconde à noite.

Com 7 anos já era tempo de ir para a escola, e a menina foi estudar em um colégio 
que ficava no meio do canavial. A disciplina era rígida: quando a professora chegava, 
as crianças ficavam em pé e cantavam o hino nacional. Se não obedeciam, apanha-
vam e eram colocadas de castigo.

A nona ajudava nos afazeres domésticos e usava quatro ou cinco saias por baixo do 
vestido. Irene ajudava também em tudo, costurava para todos os irmãos, passava 
massa no cilindro, fazia queijo para vender. 

Para casar-se, teve que fugir com o futuro marido. Depois de 25 anos de casados é 
que oficializaram a união na igreja. Agora é a Senhora Borges. 

O bairro em que viviam não tinha nada, não tinha água, nem energia elétrica. Usavam 
uma pequena lamparina de querosene ou lampião a gás. Lavavam roupa no Rio 
Pirajibu, um rio bem limpinho; hoje não dá mais para lavar devido à poluição.

Foi casada por 49 anos e teve um casal de filhos, que são casados e já deram a ela três 
netos, que a chamam de nonna.  

Com 60 anos foi fazer supletivo. Trabalha na Comunidade Kolping há 22 anos, ensi-
nando crianças a fazer artesanato com reciclável e como tesoureira. Pertence à equipe 
da terceira idade e aprimora seus conhecimentos fazendo um curso de informática.

Você ainda 
tem nonna? 
Em italiano, nonna 
é a avó. Nonno, o 
masculino, vem da 
palavra anziano.

Você conhece o Rio Pirajibu? 
É um dos principais afluentes do Rio 
Sorocaba, que corta a cidade.

Você conhece a culinária italiana? 
A rica e variada culinária italiana, que é diferente 
em cada região deste país, influenciou a culinária 
de várias partes do mundo. As pizzas e massas são 
encontradas em qualquer país. 
Com a chegada dos imi-
grantes ao Brasil, muitos 
alimentos foram intro-
duzidos no nosso cardá-
pio. Exemplos são a be-
rinjela, o fubá, as frutas 
e hortaliças, embutidos, 
massas.

CURIOSIDADE DE SOROCABA    
A região do Rio Sorocaba foi povoada ini-
cialmente pelos tupiniquins. Conta-se que, 
antes do descobrimento do Brasil, passava 
pelas atuais ruas de Sorocaba o “Peabiru”, 
um caminho utilizado pelos índios e mais 
tarde pelos bandeirantes e missionários, 
rumo ao Sul e Oeste e também ao litoral. 

Marco Antônio de Assis

Irene Andreote Borges
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DATAS  
COMEMORATIVAS 
Dia da Mulher 
Dia do Bibliotecário 
Dia do Artesão
Dia do Marceneiro

Março é o terceiro mês 
do ano e tem 31 dias. Seu 

nome vem de Martius, que 
significa Marte, o deus 

romano da guerra.

PERSONAGENS DO MÊS
José Rubens Incao
Clélia Eunice Batalim Rala
Neusa Maria de Lima Costa
Rosemary Claro Valdivia
Eli Crispim da Silva

Cantigas de roda, cirandas 
ou brincadeiras de roda são 
brincadeiras infantis em que as 
crianças formam uma roda de mãos 
dadas e cantam músicas folclóricas. 
Algumas têm origem europeia.
Você já brincou com esta?

Ciranda, cirandinha,
Vamos todos cirandar,
Vamos dar a meia-volta,
Volta e meia vamos dar.
O anel que tu me deste
Era de vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou.
Por isso, Senhor Arteiro
Entre dentro desta roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá-se embora.

O que é uma lactarista? 
Profissional que trabalha no prepa-
ro da alimentação para crianças de 
0 a 12 meses. Conhece os nutrien-
tes, sabe as fórmulas indicadas para 
cada idade, higieniza mamadeiras, 
talheres e demais utensílios usados 
pelos bebês.

Neusa Maria de Lima Costa nasceu no dia 1º de março em 1953, na cidade 
de Sorocaba.

Teve uma infância sofrida, sua família não tinha condições de comprar 
brinquedos. Um dia o pai deu a ela uma boneca de papelão. Ela se distraiu 
e deixou a boneca fora de casa. Naquela noite, choveu. No outro dia foi 
procurar a boneca: tinha desmanchado! Neusa ficou muito triste.

Adorava pular corda e brincava livremente pelo quintal. Era uma menina 
comportada, mas um dia sua mãe foi na casa de uma amiga que tinha 
uma filha, as duas divertiram-se bastante − sua coleguinha tinha muitos 
brinquedos − e, na hora de ir embora, Neusa gostou tanto de um relogi-
nho de plástico que achou que não iria fazer falta à sua colega. Levou-o 
para casa escondido.

Já em casa, Neusa foi brincar com o relógio, sua mãe viu e quis saber onde 
Neusa tinha achado aquele relógio, ela contou a verdade para sua mãe, 
que ficou furiosa e fez Neusa devolver o relógio e pedir desculpas. 

Quando criança, estudou até a 4ª série e retomou os estudos depois de 
adulta, pois desejava melhorar de vida, adquirindo conhecimento e tendo 
um salário melhor.

Sua adolescência foi tranquila. Sua diversão era assistir aos jogos de fute-
bol e ir aos bailes. Num desses conheceu seu grande amor, Orestes. Eles co-
meçaram a paquerar e iniciaram um namoro que resultou no casamento.

Neusa é casada há 41 anos, tem dois filhos, seis netos e dois bisnetos. Ela 
brinca até hoje de boneca com sua bisnetinha.

Como boa brasileira, adora arroz com feijão.

Sua paixão por escola começou cedo, iniciou sua vida profissional na esco-
la onde um dia estudou, como auxiliar de serviços. Depois foi merendeira. 
Quando retomou os estudos, foi trabalhar na creche como lactarista e, por 
último, na Escola Saudável, onde orientava as crianças na higiene pessoal, 
escovação e cuidados com o corpo.

Conseguiu realizar seu grande sonho, que foi a construção de sua casa 
própria. O dia em que mudou foi o mais feliz de sua vida.

Para o futuro, Neusa gostaria de ver seus netos formados na faculdade.

Brincadeiras 
de roda

Neusa Maria de Lima Costa

Dona Clélia Eunice Batalim Rala nasceu no dia 8 de outubro de 1944, na ci-
dade de Domélia. Veio morar na cidade de Sorocaba em 1949, porque um tio 
ofereceu emprego ao seu pai, que era pedreiro. 

Em sua infância, gostava muito de brincar de vendinha, esconde-esconde, an-
dar de bicicleta e brincadeiras de roda. Ela, seus irmãos e amigos se reuniam 
muitas vezes para armar grandes rodas, cantar e brincar. Como seus pais não 
gostavam de sair, sua diversão era brincar com os irmãos e colegas em casa.

Lembra-se de quando ganhou, com 8 anos, uma maquininha de costura com a 
qual costurava as roupinhas de sua única boneca, feita de papelão.

Estudou o fundamental em salas de aula no próprio bairro e na Escola Estadual 
Visconde de Porto Seguro. 

Na adolescência, com a morte do pai, precisou ajudar no sustento da família, 
aos 14 anos. Começou numa padaria, como balconista. Nesse período, dese-
jando muito continuar seus estudos, matriculou-se em outra escola, mas ficou 
por cerca de nove meses apenas, não conseguiu conciliar estudo e trabalho. 
Esta é uma de suas grandes tristezas. 

Conheceu seu marido, João Rala, e teve quatro filhos. Em 1968 montou junto 
com ele um bar. Como o comércio estava fraco e a situação ficou muito difí-
cil, um de seus irmãos resolveu ajudar comprando um salão comercial. Foram 
morar no depósito do salão de 3 metros por 3 metros. Foram tempos muito 
difíceis. Quando veio, ganhou um fogão e utilizou a caixa de madeira que o 
embalava como armário. Todos da família o chamavam de armário embutido.

Depois, inaugurou uma pequena mercearia com alguns produtos que, aos 
poucos, foram sendo ampliados devido à necessidade dos moradores do bairro.

Com o tempo, comprou o prédio onde hoje funciona o atual mercadinho e o 
salão comercial do irmão, que hoje é uma padaria.

Hoje seus quatro filhos são casados e a família está só aumentando: tem 13 
netos e logo terá um bisneto. 

Adora ficar em casa e reunir os netos na chácara em alguns fins de semana. 

Clélia Eunice Batalim Rala 

Dia da Mulher  
O Dia Internacional da Mulher é 
celebrado em 8 de março. Há dife-
rentes versões para explicar a esco-
lha desta data. Uma versão diz que 
origina-se com as manifestações 
das mulheres russas por melhores 
condições de vida e trabalho, con-
tra a entrada da Rússia czarista na 
Primeira Guerra Mundial e marca-
ram o início da Revolução de 1917. 
Há também uma versão de que este 
dia teria surgido a partir de um in-
cêndio em uma fábrica em Nova 
York, em 1911, no qual 130 operá-
rias morreram carbonizadas. Mas a 
ideia de celebrar um dia da mulher 
já havia surgido desde os primei-
ros anos do século XX, nos Estados 
Unidos e na Europa, no contexto 
das lutas de mulheres por melhores 
condições de vida e trabalho, bem 
como pelo direito de voto.

Rosemary Claro Valdivia nasceu em janeiro de 1963, em São 
Paulo, numa família de sete irmãos, com ela oito.

Na infância brincava até anoitecer na rua de sua casa, com os 
irmãos e a vizinhança. A rua era estreita e todos se conheciam. 
Lembra das brincadeiras de unha na mula, mãe da rua, soltar 
pipas e bolinha de gude. Não tinha nada eletrônico.

Estudou na mesma escola desde o parquinho até o colegial. Teve 
várias professoras, mas lembra de uma Dona Elza − essa era de 
Educação Física, muito rígida, dava exercícios que a deixavam e 
às suas colegas com dores vários dias.

Na adolescência, teve suas paqueras, namoradinhos, mas o que 
marcou mesmo foram os bailes, não bailes de salão, mas os que 
aconteciam aos fins de semana na casa de amigos. A arrumação 
começava cedo. Era um troca-troca de roupas e sapatos... Era 
aquela festa, mas sua mãe dava a ordem de que todos tinham 
que ir, senão ninguém iria. 

Foi morar com a avó durante um tempo, pois seus tios casaram 
e ela ficou sozinha. Na rua de cima, morava uma tia que era 
manicure e havia tido neném, então foi cuidar do neném da tia. 
Depois trabalhou nos fundos de outra madrinha, onde funcio-
nava uma pequena fábrica de cintos. Voltou a morar na sua casa 
depois de um tempo, mas continuou na fábrica.

Seu pai trabalhava numa fábrica e lá conheceu um chileno. Um 
dia, seu pai o convidou para ir jantar. Um tempo depois, come-
çaram a namorar, casaram e tiveram dois filhos.

Em 1986, vieram para Sorocaba e aqui nasceram mais cinco fi-
lhos, e desses filhos já nasceram dois netos, seus xodós.

Ainda tem alguns sonhos a realizar. O da casa própria está quase 
realizado. Agora tem o carro e se estabilizar. Também sonha em 
ver todos os filhos encaminhados e formados. Quer conhecer 
outros lugares e levar a família passear.

Hoje é artesã e tem sua barraca nas feiras livres. Cada fim de 
semana num lugar, faz deliciosos salgados. É conhecida por sua 
fogazza, e é feliz por ter essa sua vida.

Rosemary Claro Valdivia

Artesão  
Nos dia de hoje, artesão é 
aquele que produz itens 
para decoração ou outra 
utilidade, conhecidos como 
artesanato, e assim obtém a 
sua renda. Esse profissional 
fabrica os produtos por meio 
de um processo manual ou 
usando ferramentas, e sua 
profissão requer algum tipo 
de habilidade ou conheci-
mento especializado.

Você já brincou 
com uma boneca 
de papelão?    
Antigamente existiam umas 
bonecas para comprar, de 
papelão, que vinham com as 
roupinhas de papel e umas 
linguetas para prender no 
corpo da boneca.
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Academia Sorocabana de Letras (ASL)  
A ASL foi fundada em 1979. Realiza reuniões mensais 
para apresentação de trabalhos sobre artes, letras e ciên-
cias humanas, por parte de seus associados, convidados 
e visitantes. 
A academia tem atuado como um ativo centro de pes-
quisa e produção editorial, publicando livros e plaquetas 
de interesse para a cultura regional.

Quem já brincou de cinta?    
Brincadeira que consistia em segurar uma 
cinta na mão e ficar fazendo perguntas aos 
demais. O amigo que acertasse a resposta 
pegava a cinta e dava cintadas nos outros.

José Rubens Incao nasceu no dia 8 de fevereiro de 1963, filho de um ferroviário da 
Estrada de Ferro Sorocabana e uma costureira.

Sua infância foi maravilhosa. Seu pai, como trabalhava na estrada de ferro, ficava de três 
a quatro meses fora. O pouco tempo que ficava com os cinco filhos era intenso. Era um 
grande contador de histórias, um “cara mágico”. Quando chegava de viagem, reunia os 
filhos, pegava os brinquedos que ele mesmo confeccionava e, dando-lhes vida, começava 
a contar histórias de Roma, da Grécia e da Segunda Guerra Mundial. O pequeno José 
Rubens ficava inebriado com tantas histórias e fazia longas viagens com elas.

A família do Senhor José Rubens não possuía carro. Eles iam a pé para a casa dos avós, 
que era longe. Seu pai pegava os cinco filhos e ia brincando pelo caminho. Dizia: “Olhem, 
aqui é o mar.” Virava do outro lado e falava: “Aqui é um rio.” Mais adiante: “Agora temos 
que subir a montanha.” E todo o caminho virava uma grande brincadeira.

José gostava de brincar na rua com seus amigos, de esconde-esconde, mãe da rua − che-
gou até a quebrar o braço de tanto pular. A sua preferida era a brincadeira da cinta. 

Confessou encabulado que não gostava muito de ir à escola. Na escola não tinha as his-
tórias legais que o seu pai contava. Ele sentava na última carteira, debruçava-se nela e 
ficava imaginando outras coisas.

José Rubens também é um grande contador de histórias. Tudo começou com seu pai. 
Quando não gostava da história, dizia: “Pai, não é legal essa história!” Seu pai respondia: 
“Se você não gostou, conta do seu jeito.” E, assim, aprendeu a contar histórias. Quando 
não gostava de alguma, inventava.

Quando completou 13 anos, ganhou de seu pai a carteira profissional e foi trabalhar. Seu 
primeiro emprego foi em uma fábrica que fazia estátuas de gesso.

Já em seu segundo emprego lhe coube a responsabilidade de administrar a Biblioteca 
Infantil Municipal Renato Sêneca de Sá Fleury. Quando ele ainda estava catalogando os 
livros, começou a aparecer crianças. Como não podia deixar de atendê-las, começou a 
fazer dobraduras e a contar histórias. 

O Senhor José Rubens casou-se com 30 anos de idade. Já está casado há 16 anos e tem 
dois filhos.

É membro da Academia Sorocabana de Letras, ocupando a cadeira de número 40. 

E pensar que tudo começou com as histórias que seu pai contava!

José Rubens Incao Costa

A Biblioteca Infantil Municipal 
Renato Sêneca de Sá Fleury 
fica em um prédio tombado 
pelo Conselho do Patrimônio 
Histórico de Sorocaba. Sua 
construção é de 1897.

Dica de leitura
Reinações de José 
Mindlin por Ele Mesmo, 
livro em que Mindlin 
conta parte de suas 
lembranças de menino 
e o início de sua paixão 
pelos livros.

A história do Eli Crispim da Silva é um exemplo de que sonhar 
faz parte de nossas mais profundas emoções.

O sonho de Eli começou há 35 anos, quando nasceu em um sítio 
da região da cidade de Deodápolis. Desse local, ele lembra que 
havia muitos animais e a terra era bem vermelha (terra roxa).

Passados alguns anos, ele foi morar em Votorantim, onde pas-
sou a maior parte da sua infância e adolescência.

Na infância, brincava de pique-esconde, bola e bicicleta. Com 
sua bicicleta, percorria vários bairros junto com os amigos; fa-
ziam rampas para pular e se divertiam muito.

No bairro em Votorantim onde morou, havia muitas árvores 
com cipós, e ele com seus amigos sonhavam que eram Tarzan, 
até que, uma noite, alguém cortou um dos cipós e ele caiu em 
um buraco onde quase se quebrou inteiro.

Até os 16 anos, ele não precisou trabalhar. Nesse período so-
nhou com seu primeiro amor.

Há 22 anos, veio morar em Sorocaba, onde completou o ensino 
médio. No total estudou em quatro colégios.

Ajudou o pai de seus amigos a construir suas casas. Além de 
aprender o ofício de pedreiro, também aprendeu a fazer a parte 
elétrica e pintura. Nas horas que sobravam, ele aprendeu a pro-
fissão de mecânico.

Na frente da casa de um de seus amigos, ele conheceu o gran-
de amor de sua vida. Começaram a namorar, e ele sonhou em 
constituir sua família.

Algum tempo depois, Eli e Flávia se casaram e começaram jun-
tos a realizar o sonho de ter uma família, com o nascimento de 
seus dois filhos.

Com o passar do tempo, Eli se especializou em montador de 
móveis, sua profissão atual. Sua maior satisfação é que o cliente 
fique feliz, pois é ele quem sonha com sua sala, seu quarto ou 
sua cozinha.

No decorrer do seu trabalho, aconteceram alguns fatos tristes e 
outros engraçados. Como ele trabalha de motocicleta e o trân-
sito para esse tipo de veículo é perigoso, aconteceu o inevitável. 
Uma senhora parou com seu carro no canteiro central, a uns 10 
metros de sua moto, ela acelerou e bateu nele, derrubando-o 
no chão e passando em cima do seu braço. Para sua sorte, o 
braço só saiu do lugar.

Outro fato aconteceu quando ele foi montar uma estante em 
uma residência. Chegando lá, percebeu que havia um velório na 
casa. Pediu desculpas, pois não sabia do ocorrido, mas os donos 
da casa não o deixaram voltar outro dia, quiseram que a estante 
fosse montada junto com o velório.

Certo dia, foi até uma residência para montar uns móveis. A se-
nhora que o recebeu foi logo dizendo que ia prender seu pastor 
alemão, saindo pela sala. Quando Eli abaixou para colocar sua 
caixa de ferramentas sentiu um ar mais forte perto de sua ore-
lha. Ficou com muito medo, pois pensou que ia ficar sem uma 
de suas orelhas, mas a dona do cão chegou em seguida e tirou 
o animal para fora, para a alegria de Eli.

Ele continua a sonhar. Um dos seus sonhos é trabalhar com 
transportes, mas também gosta de ser marceneiro, pois nessa 
profissão os dias nunca são iguais, sempre conhece lugares no-
vos e pessoas novas.

Eli Crispim da Silva

Marceneiro  
é o artífice qualificado 
no trabalho da madeira, 
enquanto carpinteiro 
é aquele que constrói, 
monta e repara armações 
em geral, móveis, portas, 
janelas, bancos e outras 
peças de madeira.

Quem já foi ao parque?  
Sorocaba possui 21 parques munici-
pais. Você já foi a algum? Veja alguns 
deles: Parque da Biquinha, Parque 
Natural dos Esportes Chico Mendes, 
Parque Zoológico Municipal de 
Sorocaba, Jardim Botânico de 
Sorocaba. Neles há muito espaço 
para correr e brincar!

Você conhece a brincadeira unha na mula?   
Também conhecida como “manamula”, é uma brincadeira do 
folclore brasileiro. Não tem número de participantes determi-
nado, nem precisa de material. As crianças dividem-se em dois 
grupos. Um dos grupos, indicado por sorteio, deve selar. Selar é 
ficar em fileira, a uma distância do outro de mais ou menos de 
3 metros, tronco virado para frente a uns 90°, queixo perto do 
peito e mãos apoiadas sobre o joelho. 
O outro grupo salta sobre cada um dos colegas selados, apoian-
do as duas mãos nas costas desses e afastando simultaneamente 
as duas pernas. Após o grupo de saltadores passar por todos os 
colegas selados, inverte-se as posições: o grupo que selou vai 
saltar e vice-versa.

Tarzan   
O primeiro Tarzan do cinema sono-
ro foi um famoso nadador, Johnny 
Weissmuller, que fez 12 filmes 
como o personagem. Ele é respon-
sável por emitir, pela primeira vez, 
o famoso grito de vitória de Tarzan. 
Esse grito, não passava de uma mi-
xagem dos sons de um barítono, 
uma soprano e de cães treinados.

Endereço: Rua da Penha, 
673 − Centro
Tel.: (15) 3231-5723
Horário de funcionamento: 
de segunda a sexta,  
das 8 às 17h.
Entrada: gratuita

Você já visitou a Biblioteca Infantil de Sorocaba?
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia da Polícia Militar 
Dia do Obstetra
Dia da Mentira
Dia do Amigo

Março é o quarto mês do 
calendário e tem 30 dias. Seu 
nome vem do latim aprilis, que 
significa abrir, em referência à 
germinação das culturas. 

Há também uma hipótese que 
sugere que abril seja derivado 
de Aprus, o nome etrusco de 
Vênus, deusa do amor e da 
paixão. Outra versão ainda se 
relaciona com Afrodite, nome 
grego da mesma deusa Vênus. 
Ela teria nascido de uma 
espuma do mar que, em grego 
antigo, se dizia “abril”.

PERSONAGENS DO MÊS
Carlos Eduardo Santos Cravo da Costa
Oelio Henrique de Faria Jr.

Em 2 de janeiro de 1966 nasceu, em São João da Boa Vista, o policial Carlos 
Eduardo Santos Cravo da Costa.

Ele teve uma infância muito boa. Filho de militar do Exército, cresceu dentro 
desse meio. Recorda-se de como era gostoso subir no pé de goiabeira e que 
sua brincadeira preferida, apesar de perigosa, era andar de bicicleta nos fins 
de semana. Esquecia-se de tudo em companhia do seu brinquedo favorito.

Em sua juventude, Cravo chegou a sonhar em ser piloto de avião, foi auxiliar 
de mecânico e, depois na mesma empresa, passou para a parte administrati-
va. Foi em 1988 que descobriu que queria vestir uma farda; não sabia qual, 
mas teve certeza de que era isso que buscava para sua vida. 

Então veio para a casa de seus parentes em Sorocaba, estudou e prestou 
prova para ingressar na Polícia Militar. Entre milhares de candidatos, ocupou 
uma das 135 vagas existentes. Teve início sua brilhante carreira.

Casou-se e teve um filho. Sua esposa sabe como é importante manter a 
saúde e, assim, todos os dias, o convence a ir à academia − mas ele diz que 
gosta. Os momentos que passam juntos, fazendo as refeições e passeando, 
são muito importantes, pois para ele o lazer ao lado de seus familiares dá 
força para seu dia a dia.

Quando começou seu trabalho, sabia da difícil vida de policial, da certeza 
de sair e da incerteza do retorno. Mas Cravo leva seu trabalho muito a sério.

Está na profissão há 25 anos e ainda se lembra de sua primeira missão, que, 
apesar de triste, foi marcante: um tiroteio entre bandidos e policiais em São 
Paulo, quando ainda era estagiário. E assim foram tantas outras, algumas 
tristes, outras com final mais feliz, como, por exemplo, conduzir partos. Ele 
diz que, ao longo de sua carreira, já auxiliou com muita emoção o nascimen-
to de seis crianças, que tiveram suas mãos como amparo ao vir ao mundo.

Apesar de, logo no início, ele se deparar com o medo da morte, hoje já não o 
tem mais, não por ser imbatível ou por ser um super-herói, mas por se sentir 
feliz por ter conseguido trabalhar naquilo que ama.

Carlos Eduardo Santos Cravo da Costa 

Bicicleta  
A palavra vem do latim bi  (dois) e do gre-
go kyklos (rodas) – veículo de duas rodas 
–, que no inglês resultou em bicycle e 
no francês o diminutivo bicyclette. Os 
primeiros traços dela, tal como a conhe-
cemos hoje, aparecem em desenhos de 
Leonardo da Vinci, em 1490.

Você já brincou de pé de 
lata?
Faça dois furos diametralmente opos-
tos no fundo de uma lata (achocola-
tado ou leite em pó). Passe um cordão 
de náilon de 1,2 metro pelos furos da 
lata e una as extremidades com um 
nó bem forte. Coloque a tampa e de-
core com retalhos de plástico adesi-
vo ou tinta. Faça o mesmo com outra 
lata. Você pode caminhar com os pés 
sobre as latas.

Esta é a história de um garoto chamado Oelio, nome de origem indígena. Ele 
gostava muito de brincar e sempre estava na companhia dos amigos que mora-
vam próximo à sua casa.

Na sua infância, o que mais tinha era espaço para brincar e criavam brincadeiras 
que hoje são esquecidas pelas crianças.

Sua brincadeira predileta era o pé de lata feito por ele mesmo.

Apesar de vir de família humilde e seus pais terem se separado quando ele era 
ainda muito novo, nada lhe faltou e sempre lhe deram muito amor e carinho.

Fizesse sol ou chuva, ele ia para a escola todos os dias, não perdia nem um dia 
de aula; apesar de não tirar as melhores notas, era um aluno muito esforçado.

Aos domingos, era dia de passeio em família. Oba! Ir ao zoológico, ver os ani-
mais e fazer piquenique. Era um dia muito esperado por ele.

Como todo garoto que adorava fazer peraltices, uma tarde emprestou a bici-
cleta do seu amigo. Mas não era uma bicicleta comum, faltavam banco e freio, 
acreditem! Sem pensar, desceu a Rua Paes de Linhares e, de repente, ploft... foi 
aquele tombo. Acabou se machucando muito. Fez um corte fundo no queixo, 
que precisou levar alguns pontos, e levou uma bronca da mãe, que ficou furiosa.

Aos 12 anos teve o seu primeiro emprego, de balconista, e com sua renda pôde 
colaborar nas despesas de casa. Com algumas economias do seu salário, com-
prou a bicicleta com que tanto sonhava.

Um dia Oelio foi passear na casa de um amigo e conheceu o grande amor de 
sua vida. Começaram a namorar e, depois de alguns anos de namoro, casou-se 
aos 27 anos.

Já adulto estudou e se tornou Policial Militar. Sua esposa também é policial e 
muito brava. Já passaram por momentos muito difíceis juntos. Construíram uma 
família com dois filhos. Como na infância, hoje Oelio vai ao zoológico passear 
com seus filhos.  

Tem um grande sonho: estudar para se tornar mecânico de aeronave.

Ele ainda encontra tempo para cuidar dos animais de estimação, um aquário 
com oito peixes e uma tartaruga de nome Fred, que foi resgatada pela família 
numa estrada quando retornavam de uma viagem.

Todo domingo é dia da atividade que curte desde pequeno: andar de bicicleta.

Oelio Henrique de Faria Jr.

Curiosidade  
Em abril, comemora-se 
também o Dia do Obstetra, 
médico que se dedica 
à obstetrícia, ramo da 
Medicina que se ocupa de 
fazer partos.

Dia do Índio 
Comemora-se em abril o Dia do Índio. 
A influência indígena deixou muitas 
marcas na nossa cultura. Vários são os 
nomes que usamos diariamente que 
vêm dessa cultura.  A palavra “soroca-
ba”, por exemplo, vem do tupi sorok 
(“rasgar”) e aba, sufixo substantiva-
dor. Assim, Sorocaba significa “lugar 
da rasgadura em alusão aos tropeiros 
que por lá passavam”.

Livro do Mês
Crianças do Brasil, de José 
Santos. Nesse livro, você 
fica conhecendo a história, 
as brincadeiras e os sonhos 
de meninos de diversas 
partes do Brasil.

Integrabike   
Você já andou de bicicleta pelas ruas 
de Sorocaba? Sorocaba conta com 
um sistema de bicicletas públicas to-
talmente gratuitas ao usuário, bas-
tando apenas o uso do cartão social 
do transporte coletivo urbano para o 
desbloqueio das bicicletas em uma das 
15 estações espalhadas pela cidade. O 
tempo-limite para o uso da bicicleta é 
de 60 minutos, e o usuário pode devol-
ver o veículo em uma estação diferente 
da que iniciou a viagem. 

Evento  
Em abril acontece em 
Sorocaba a Expo Verde, 
exposição e venda de  
plantas ornamentais, 
frutíferas e medicinais,  
no Parque Natural dos 
Esportes Chico Mendes.
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia do Pedagogo  
Dia do Apicultor 
Dia da Costureira 
Dia das Mães
Dia do Vidraceiro

Maio é o quinto mês do 
calendário, tem 31 dias. Segundo 
consta, há uma versão que diz 
que este nome homenageia  
a deusa Maya, que teria  
sido esposa de Vulcano  
ou Apolo.

PERSONAGENS DO MÊS
Maria Leopoldina Campolin Godoy Del Ben
Marleide Carvalho de Oliveira
Emilio Garcia Barbero
Maria Aparecida dos Santos
Mônica Aparecida da Silva Miranda  
Job Lugoboni

Maria Leopoldina nasceu na cidade de Sorocaba, no dia 18 de novembro de 
1953. Recebeu esse nome em homenagem às suas duas avós. Seu pai era farma-
cêutico em Bom Jesus de Pirapora. Era conhecido pelo povo como curandeiro, 
pois ele vacinava as pessoas que eram picadas por animais venenosos. Ele pe-
gava as cobras e trocava por vacinas no Butantã. Ela nos contou que, naquela 
época, havia muitos bichos peçonhentos. Então, quando algo de errado aconte-
cia com alguém, as pessoas iam até a farmácia de seu pai para serem cuidadas. 
Saíam de lá agradecidas e tinham um carinho enorme por ele.

Sua mãe era professora. Quando sua mãe ficou grávida, seus pais resolveram se 
mudar para Sorocaba, pois em Bom Jesus não tinha muitos recursos para ter 
uma criança. Ela pediu remoção para Sorocaba e seu pai também veio para cá e 
continuou a trabalhar como farmacêutico.

Marilu, como gosta de ser chamada, deu a si mesma esse apelido aos 4 anos, 
com a intenção de simplificar. Sua infância foi recheada de aventuras numa 
fazenda cheia de animais onde morava com seus pais. Tinha muitas bonecas, 
algumas eram luxuosas e outras ela mesmo confeccionava com legumes. Mas 
do que ela gostava mesmo era de brincar com seus primos. Subia no trator da 
fazenda onde morava, brincava de bolinha de gude e de pião. Mas só podia fa-
zer isso quando seus pais a autorizavam, pois naquela época menina tinha que 
se comportar muito bem.

Foi filha única até seus 15 anos, quando nasceu seu irmão, Silvio. 

Na adolescência, gostava de ir aos bailes do Recreativo, no Sorocaba Club, em 
bailinhos e festinhas da escola. Mas seu pai era muito ciumento e fazia questão 
de acompanhá-la. Às dez da noite ela já deveria estar em casa. Algum tempo 
depois conheceu seu marido Otto e se casou.

A vida profissional de Marilu foi um sucesso, se formou como pedagoga e co-
meçou a dar aula na Educação Infantil. Em seguida se tornou diretora na Rede 
Municipal de Sorocaba. Aposentou-se em 2011 e hoje trabalha como formadora 
no Projeto de Sistema de Gestão Integrada. 

Maria Leopoldina Campolin Godoy Del Ben

Você sabe o que é um curandeiro?  
Segundo o dicionário, curandeiro é aquele que cura 
sem títulos ou conhecimento médico. O curandeiro 
pratica o curandeirismo, técnica com a qual afirma 
poder curar recorrendo a forças misteriosas – deu-
ses, espíritos.

SOBRE SOROCABA 
O Museu Histórico Sorocabano é um local destinado 
a colecionar, conservar e apresentar, em exposição, 
os objetos e documentos de significado histórico, 
cultural e científico da cidade de Sorocaba e região, 
para fins de estudo e educação.

Qual a diferença entre um animal 
peçonhento e um venenoso? 
Animais peçonhentos são aqules que, por caça ou 
defesa, injetam em suas presas uma substância tó-
xica produzida em seus corpos, a peçonha. Esses 
animais estão presentes tanto em meios rurais 
quanto urbanos e provocam muitos acidentes do-
mésticos. Cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, ta-
turanas, vespas, formigas, abelhas e marimbondos 
são exemplos. Já os animais venenosos, como sa-
pos e borboletas, possuem um mecanismo que age 
passivamente, ou seja, é preciso a interferência do 
predador para que o seu veneno seja ativado. 

O que é um pedagogo? 
A origem da palavra vem do grego 
antigo paidós (criança) e agodé 
(condução). Seria, então, o condutor 
da criança. Era ele quem a levava 
até o local de ensino e também em 
direção ao saber. A Grécia pode ser 
considerada o berço da Pedagogia, 
pois foi na Grécia que nasceram as 
primeiras ideias sobre educação.
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Emilio Garcia Barbero tem 90 anos. Nasceu no ano de 1922, na cidade de Sorocaba.

Quando criança, fazia seus próprios brinquedos já que seus pais não tinham condições para com-
prar e o trabalho na roça era muito duro. Também não estudou, porque teve que seguir o caminho 
de seus pais, trabalhando na roça.

Tinha o sonho de ter uma bicicleta, por isso todos os domingos trabalhava para conseguir seu 
objetivo. Apesar das dificuldades, era muito feliz na sua infância. 

Os anos foram passando e, ao completar 18 anos, comprou a bicicleta tão sonhada. Era um ótimo 
dançarino; chamava a atenção em todos os bailes da cidade, por isso Naima se apaixonou por ele. 
Começaram a namorar, casaram-se e tiveram cinco filhas. Hoje é viúvo, tem 9 netos e 4 bisnetos.

Tem um melhor amigo que se chama Brás, que vai em sua casa todos os domingos com seu fusca 
vermelho. Os dois ficam horas conversando sobre muitos assuntos e lembrando de suas vidas e 
memórias.

Hoje o Senhor Emilio tem uma chácara e trabalha com criação de abelhas. Tornou-se um ótimo 
apicultor, consome e vende o mel que suas abelhas produzem. Não tem medo das abelhas, mas um 
dia levou um susto: foi picado por umas 150 abelhas! Mesmo assim, ele não parou seu trabalho.

Trabalha com o apoio de alguns amigos que o ajudam na coleta do mel. Tem todos os instrumen-
tos e roupas necessários para realizar esse trabalho. Adora o que faz e compara as crianças com as 
abelhas e as chama de abelhinhas.

Faz grandes trabalhos artesanais, como uma bengala que fabricou com o galho de um pé de lima. 
É uma bengala muito bonita e que chama a atenção.

Apesar de sua idade, é um senhor cheio de vida, dinâmico, feliz e ativo. 

Emilio Garcia Barbero

Apicultor é o criador 
de abelhas. A apicultura é 
a ciência de criar abelhas. 
É um ramo da zootecnia e 
o objetivo é a produção de 
mel, própolis, geleia real, 
pólen, cera de abelha ou 
veneno. Pode ter um fim 
comercial ou de lazer. 

A abelha-mestra
E as abelhinhas
Estão todas prontinhas
Para ir para a festa
Num zune-que-zune
Lá vão pro jardim
Brincar com a cravina
Valsar com o jasmim
Da rosa pro cravo
Do cravo pra rosa
Da rosa pro favo
E de volta pra rosa
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu
A abelha-rainha
Está sempre cansada
Engorda a pancinha
E não faz mais nada
Num zune-que-zune
Lá vão pro jardim
Brincar com a cravina
Valsar com o jasmin
Da rosa pro cravo
Do cravo pra rosa
Da rosa pro favo
E de volta pra rosa
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu
Venham ver como dão mel
As abelhas do céu

Conhece o poema 
“As abelhas”, de 
Vinícius de Morais?

Marleide Carvalho de Oliveira nasceu no município de Soares, na Bahia, no dia 14 de 
janeiro de 1977. Seus pais criaram 14 filhos. À medida que as crianças foram nascendo 
e a família foi ficando maior, Seu Litercílio, seu pai, teve que construir outra casa, que 
ficava bem pertinho, ao lado da outra, para acomodar todo mundo.

Marleide recorda-se das histórias que seu pai contava e uma delas é que a mãe da sua 
avó materna era de origem indígena, tinha fama de curar enfermidades das pessoas 
na cidade, tendo orgulho das suas raízes.

Sua infância foi maravilhosa. Nunca faltou nada para crescerem saudáveis, pois plan-
tavam e colhiam com muita fartura. Só não dava mesmo para comprar brinquedos 
para todos os filhos. Geralmente os brinquedos eram fabricados em casa mesmo. 
Brincavam muito, gostavam de subir em árvores, pular corda, cantigas de roda, andar 
a cavalo, tomar banho de rio, brincar com as bonecas de pano, bonecas feitas com 
espiga de milho, tudo era improvisado pela Dona Marleide. 

Uma das diversões era quando ela e seus irmãos iam assistir televisão na casa de um 
vizinho, o único que já tinha comprado uma TV, novidade naquele tempo. Isso quando 
seu pai deixava, porque ele não gostava de incomodar.

Teve também seu lado sapeca com várias travessuras, uma delas inesquecível. Foi uma 
vez que o seu pai comprou uma bicicleta linda, azul, da marca Monark. Ela pegou 
escondido, mas não sabia andar e já tinha uns 9 anos. Em uma descida, entrou com 
a bicicleta em uma moita de espinhos. Resultado: machucados e espinhos pelo corpo 
inteiro e nos pneus da bicicleta, sem falar da tremenda bronca que levou do pai.

Conta que nas escolas não tinha quase nada comparado a hoje e, no colegial, o livro 
era com todas as matérias em um só para o ano inteiro. Na juventude, aproveitou mui-
to. Participava do grupo de jovens da igreja, viajavam para outras cidades e conhecia 
várias pessoas de outras comunidades. Organizava bingos, bazares beneficentes, festa 
do pastel e a festa mais esperada do ano, a festa de São José, padroeiro da cidade.

Marleide saiu de Soares em busca de uma vida melhor e foi morar com sua avó, em 
Sorocaba.

Hoje Marleide tem dois filhos. Quando foi trabalhar no Projeto Escola Saudável gostou 
tanto de estar em sala de aula, que resolveu entrar na faculdade de Pedagogia para se 
tornar professora.

Marleide Carvalho de Oliveira 
Boneca de espiga de milho 
Para fazer sua própria boneca de sabugo 
de milho, você vai precisar de 1 espiga 
de milho e 4 pedacinhos de madeira.
Espete os pauzinhos na espiga de milho, 
como braços e pernas. Desenhe o rosto 
da boneca na espiga com uma caneta  
e é só brincar!
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Maria Aparecida dos Santos nasceu em 1949, na cidade de Bernardino 
de Campos. Sua família era formada por seu pai, sua mãe e seus dez 
irmãos. Viveu parte de sua infância no sítio com sua família e estu-
dou em uma escola que, assim como sua casa, era feita de madeira. 
Brincava com boneca feita de sabugo de milho e esconde-esconde. 
Sua primeira professora chamava-se Cotinha e estudou nessa escola 
até o 4º ano. Mudou-se ainda criança para Taquarituba, onde passou 
a adolescência e a juventude muito feliz, em companhia de seus pais.

Na adolescência, gostava de ir a bailes e sua mãe mandava fazer para 
ela os vestidos mais bonitos. Todos diziam que parecia uma princesa. 
Casou-se, foi morar em Itapeva e tornou-se mãe de três filhos. Seus 
filhos cresceram e lhe deram três lindos netos.

Foi em Sorocaba, cidade onde reside desde 1998, que Dona Cida, 
como gosta de ser chamada, teve, após muitos anos de trabalho, o 
seu primeiro registro em carteira profissional. Também foi aqui em 
Sorocaba que se casou pela segunda vez.

Recebeu um convite para trabalhar na Pastoral do Menor. Começou 
cuidando de 50 crianças em um salão pequeno; sentavam-se no chão 
e o lanche eram pão com margarina e suco. Levava sua neta junto, for-
rando uma caixa de papelão ou usando um colchonete para colocá-la.

Como a comunidade era muito pobre, às vezes não tinha comida 
para todos. Dona Cida arrecadava nas ruas próximas alimentos para 
as crianças com um carrinho de mão que possuía. Permaneceu nesse 
local por oito anos, sendo três desses como voluntária, chegando a 
atender 160 crianças por dia.

Dona Cida deu continuidade ao seu trabalho dedicando-se a ensinar 
costura e artesanato para as mães e chama esse trabalho de Geração 
Solidária. Dedica-se com o mesmo carinho a essa ação, pois as mães 
aprendem uma profissão e têm uma maneira de ganhar seu próprio di-
nheiro. Nesse trabalho, o que mais gosta de fazer é a boneca de pano.

Mônica Aparecida da Silva Miranda é uma mulher de 32 anos. Ela 
nasceu na cidade de Capão Bonito, cidade em que morou com a mãe 
até a adolescência. Faz 15 anos que se mudou para Sorocaba. Nessa 
época, sua mãe era bastante rígida e, sempre que precisava, utilizava 
castigos em sua educação.

Quando criança, Mônica gostava muito de brincar na rua de empi-
nar pipa, queimada, elástico, vivo ou morto, pega-pega, futebol etc. 
Ela disse que, naquela época, eram comuns as brincadeiras de rua.  
Gostava de brincar de skate e carrinho de rolimã; na rua onde mora-
va, foi a primeira menina a ganhar um skate. Pelo fato de gostar de 
brincadeiras comuns para os meninos, sua mãe costumava chamá-la 
de “moleca”.

Um fato que marcou sua infância foi quando ganhou uma boneca da Xuxa. 
Sua mãe disse que, se merecesse e fosse boa aluna, ganharia a boneca.

Estudou a 5ª série em uma escola municipal da cidade onde morava. 
Nessa escola, os professores eram bem rígidos: para falar alguma coisa 
durante a aula, era necessário sempre levantar a mão.

Quando estava na adolescência, mudou-se para Sorocaba. Seu lazer 
era passear com os amigos no zoológico e no Parque da Biquinha.

Na juventude conheceu o seu marido e casou-se. Tempos depois, nas-
ceu o seu filho. Ela cursou duas faculdades.

Para o futuro, Mônica deseja o melhor para o seu filho. Quer que ele 
estude em uma boa faculdade e se transforme em um homem hones-
to e bem-sucedido.

Mônica Aparecida da Silva Miranda

Carrinho de rolimã ou 
carrinho de rolamentos  
é um carrinho construído de ma-
deira e rolamentos de aço.
Sua origem não é certa, mas os 
primeiros foram construídos em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. A construção de um 
carrinho geralmente é artesanal, 
feita com ferramentas simples, 
como martelo e serrote.

Próximo ao centro da cidade, o parque, criado em 
1976, encontra-se numa enorme área verde. Lá é 
possível desfrutar de uma privilegiada região com 
nascentes e lagos que embelezam a paisagem. Sua 
vegetação conta com plantas exóticas de várias 
regiões brasileiras, atraindo e fornecendo alimento 
para diversas espécies de aves.

Já foi ao Parque da Biquinha?

Job Lugoboni nasceu em Santo André e teve nove irmãos, que durante toda 
sua infância foram seus melhores amigos.

Seus pais eram muitos rígidos em sua educação. Ele e seus irmãos não podiam 
sair de casa, somente para ir à igreja e à escola; como não tinham televisão, 
nem rádio e ainda não existia celular, as brincadeiras eram: pular corda, soltar 
papagaio feito de jornal e jogar bolinha de gude. Vivia na roça, gostava muito 
de animais e lembra que tinha cavalos e galinhas; recorda com saudade do 
tempo em que sua mãe fazia arroz-doce com canela em panelas grandes. Ele 
e seus irmãos ficavam ansiosos esperando até que ficasse pronto.

Teve que parar seus estudos no 5º ano, pois precisava trabalhar para ajudar 
em casa. Uma professora que marcou sua vida foi a do 2º ano, pois era muito 
brava, batia com a régua, jogava apagador e colocava os alunos ajoelhados 
no milho atrás da porta como castigo. Mesmo assim, Job gostava dela.

Quando solteiro, teve grandes dificuldades para escolher sua profissão. 
Estudou fotografia, fez curso de torneiro mecânico, trabalhou bastante antes 
de montar sua vidraçaria.

Job conta que conheceu sua esposa na igreja. Eles apenas ficavam se olhando 
e mandando cartinhas um para o outro durante seis meses. Foi só então que 
conseguiu pegar em sua mão; sua esposa foi a sua única namorada.

Hoje casado há 39 anos, tiveram quatro filhos, um deles foi deixado na porta 
de sua casa e já tem 20 anos. Job nos diz que é seu filho do coração. Faz 20 
anos que mora na cidade de Sorocaba e há 30 anos atua como vidraceiro. 

Embora um pouco tímido, contou-nos de seu sonho de ter um restaurante 
para sua família trabalhar junta, pois é cheio de vida e alegria.

Job Lugoboni

Curiosidade  
Os vidros que servem como escultura 
são assoprados pelo próprio artista 
com uma espécie de grande canudo.

Como é feito o vidro? 
O processo de produção do vidro lembra um pouco a 
preparação de um bolo. O primeiro passo é juntar os 
ingredientes: areia, sódio, cálcio e componentes quími-
cos. Esses ingredientes são misturados e seguem para 
um forno, que atinge temperaturas muito altas. A mis-
tura passa algumas horas no forno até virar um mate-
rial meio líquido. Quando sai do forno, a mistura parece 
uma gosma. Segue, então, para os moldes. Esse molde 
inicial deixa uma espécie de bolha dentro da massa. 
Depois vai para outro molde final e uma espécie de ca-
nudo é inserido na bolha. Pelo canudo, uma máquina 
injeta ar, moldando o líquido até ele ganhar o contorno 
definitivo. Ele começa a esfriar e endurecer. 

Você sabia que a história 
da costura é quase tão antiga 
quanto a história do homem? 
Já foram identificadas agulhas 
feitas de ossos e marfim, da 
era primitiva, com mais de 30 
mil anos! Na época, o material 
a ser costurado era o couro.

Maria Aparecida dos Santos

Livro do mês   
Que tal ler o livro Diferente 
como Chanel, de Clô Orozco, e 
conhecer a vida dessa estilista 
francesa que revolucionou a 
história da moda?
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia Mundial do Meio Ambiente                       
Dia Internacional de Combate ao  
Trabalho Infantil 
Dia do Migrante

Junho é o sexto mês do calendário e tem 30 dias. Esse nome surgiu 
da deusa romana Juno, mulher do deus Júpiter.

Em 21 de junho ou próximo a esse dia, o Sol atinge o ponto mais ao 
norte em sua trajetória pelo céu; é o solstício de inverno, começo do 
inverno no Hemisfério Sul e do verão no Hemisfério Norte.

PERSONAGENS DO MÊS
Suelen Beltran

Maria Augusta Cruz Melo

Marieta Almeida de Aragão Faria

Maria Lúcia Notário Caliani

Carlos Itamaratãn Santos

Maria Dalva da Silva

Elza Martins de Fontes

Wilson Cordeiro de Novais

Dona Marieta nasceu e viveu sua infância no interior da 
Bahia. Seus pais eram lavradores. Marieta tinha sete ir-
mãos do primeiro casamento de seus pais e cinco do se-
gundo casamento. 

Viviam em uma casa simples, não tinham conhecimento 
de eletricidade. Brincavam todos juntos de roda, pulavam 
corda, ouviam muitas histórias de seus pais. Suas brin-
cadeiras preferidas eram: roda, brincar de casinha e de 
boneca com seu irmão mais novo e ouvir a história da 
Cinderela contada por sua mãe.

Após uma enorme seca, sua família teve de se mudar para 
o Espírito Santo, onde foram morar em uma fazenda de 
café até se mudarem novamente para a cidade de Santos. 
Marieta teve, então, de largar os estudos para trabalhar e 
ajudar o sustento da família.

Acabou vindo para Sorocaba, casou-se e hoje seu maior 
sonho é ver seus filhos formados, já que o outro, de ter 
sua casa própria, ela já realizou.

Marieta Almeida de Aragão Faria

Migrante  
Pessoa que muda de uma região para outra no in-
terior de um país, é chamado de cidadão migrante. 
Ele pode constituir família, conseguir ocupação e 
fazer amigos no local para onde migrou ou deixar 
tudo isso na local onde morava, para tentar a sor-
te em outra cidade. Faz novos amigos, arranja outro 
emprego e, muitas vezes, volta ou então chama sua 
família. Isso quando não migram famílias inteiras.

ACONTECE EM SOROCABA 
Em junho são comemoradas em Sorocaba 
a Semana da Colônia Japonesa, a Semana 
da Colônia Italiana e as Festas Juninas na 
Praça da Amizade.

Você sabia que pular corda é um 
esporte? 
Pular corda ou saltar corda é uma brincadeira tradi-
cional. Envolve atividade física e coordenação, o que 
fez da recreação um desporto. Em inglês seu nome 
é rope skipping e consiste em, além de pular corda, 
executar saltos, acrobacias, manejos com a corda, 
em sincronia com uma música.

Maria Lúcia nasceu no Paraná, na pequena Xambré, num sítio. Lá conviveu com 
irmãos e avós. Teve uma infância rica de brincadeiras e histórias contadas pela 
avó, que fazia uma roda para encantar as crianças e até mesmo os adultos. Desde 
cedo cuidava dos irmãos e ajudava nas tarefas de casa. Frequentou uma escola 
feita com muita luta. Cada série era separada somente por fileiras e uma série não 
podia fazer a lição da outra. A professora, muito rígida, mantinha a turma sempre 
em ordem. Tinha vergonha dos lanches caseiros feitos por sua mãe e se escondia 
no cafezal, depois das aulas, para comê-los.

Chegou até o fim das séries iniciais. Chorou, pediu, porém seus pais, muito preo-
cupados com sua segurança, não permitiram que ela fosse de pau de arara estudar 
em outra cidade. Com isso parou os estudos.

Conheceu seu marido, que morava no sítio ao lado, namoraram e, no dia do ca-
samento, que chuva, quase que a noiva não chega à igreja! O baile foi cancelado. 

Em uma reunião familiar decidiram vir para Sorocaba, puseram as coisas no cami-
nhão e percorreram um longo caminho. Que coragem de Lúcia, de seu marido e 
filhas. O início foi difícil, mas nunca desistiu. Seu marido terminou os estudos e as 
filhas iniciaram. Lúcia sempre apoiando em tudo. Lutaram e conquistaram a casa 
própria. Depois de muita dificuldade, voltou a estudar.

Já com as filhas na faculdade, passou no vestibular, agora quase formada, preten-
de continuar a estudar, nunca desistir e ensinar as lições que aprendeu na vida.

Maria Lúcia Notário Caliani

Pau de arara  
Nome dado a um meio de transporte irregular 
ainda utilizado no Nordeste do Brasil. Consiste 
em adaptar caminhões para o transporte de 
passageiros. Substituto improvisado para o 
ônibus convencional. Esse termo vem de uma 
vara utilizada no interior do país para o trans-
porte de araras, papagaios e outros pássaros.

Sabia que ainda hoje, nas escolas 
rurais, existem classes multisseriadas? As 
classes multisseriadas são classes em que 
os alunos de idades e séries diferentes são 
instruídos por um mesmo professor.
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Esta é a história do Senhor Carlos Itamaratãn Santos, que nasceu no Rio 
Grande do Sul. Sua infância foi muito difícil, pois seu pai bebia muito. Ele 
tinha 14 irmãos. Carlos, como é conhecido, não dava valor aos estudos e 
matava aula para caçar passarinhos. Logo parou de estudar para trabalhar 
e ajudar a sua família.

Aos 10 anos veio com a sua família para a cidade de Sorocaba, pois seu pai 
foi transferido para trabalhar numa fábrica.

Na adolescência gostava muito de pagode, chegou até a gravar um disco. 

Especializou-se em amolar facas e tesouras. Com esse trabalho, viajou para 
todo o Brasil, chegou a conhecer outros países, como Guiana Francesa, 
Paraguai, Peru, Uruguai, Argentina e sua capital, Buenos Aires.

Com ajuda de um amigo mecânico, construiu um carrinho de amolar ob-
jetos pontiagudos, sendo o primeiro carrinho da cidade de Sorocaba, dan-
do ideia para outros amoladores de faca.

Em 2010 sofreu um acidente vascular e ficou no hospital por 50 dias. 
Precisou da ajuda das pessoas até para se alimentar e tomar banho e viu 
quanto é triste depender das pessoas. Aos poucos foi se recuperando.

Hoje seu Carlos anda com ajuda de muleta, pois ficou com sequelas. Aos 
53 anos resolveu voltar a estudar e disse que foi a melhor coisa que fez. 
Hoje está muito feliz. Casou-se duas vezes, teve quatro filhos, mas uma de 
suas filhas faleceu em um acidente de moto na cidade de São Paulo.

Carlos Itamaratãn Santos
Amolador de facas   
Antigamente o amolador também 
era reparador de sombrinhas. É um 
comerciante ambulante, que se lo-
comove numa bicicleta ou motoci-
cleta para oferecer seus serviços de 
amolar facas, tesouras e outros ins-
trumentos de corte. 

Livro do mês    
Uma boa dica de leitura é o livro 
Transplante de Menina, de Tatiana 
Belinky, em que a autora conta sua 
vida na Rússia, a viagem de navio 
até o Brasil e o início de sua vida 
aqui, numa cultura totalmente dife-
rente da do seu país de origem.

Maria Augusta Cruz Melo nasceu em 1958, na cidade de Itaberaba, 
na Bahia. Tinha 12 irmãos e eram muito pobres. Foram à esco-
la somente por uma semana, porque não havia uniforme e lápis 
para todos. Escreviam com um pedaço de carvão. Na sua infância, 
gostava de comer rapadura, pular corda e brincar no rio em que 
muitas vezes pescava com seu pai. Um dia passou por um grande 
susto: estava brincando perto do rio quando escorregou e caiu 
dentro d’água, quase se afogando. Desesperado, seu pai pulou na 
água e a salvou. Esse fato marcou sua vida.

Quando veio para São Paulo, tinha 16 anos e seu primeiro empre-
go foi de cozinheira em um restaurante. O segundo foi com um 
carrinho de vender lanches na rua.

Hoje ela trabalha com reciclagem, recicla materiais reutilizáveis 
como plástico, pneu, vidro, metal, alumínio, garrafa PET, papéis. 
Gosta muito do seu trabalho e sua filha seguiu seu exemplo. É 
muito preocupada com o meio ambiente. Todo lixo que encontra 
na rua ela recolhe mesmo não sendo reciclável.

Casou-se com 24 anos. Seu marido trabalha como segurança. Ele 
se chama Silvio e tiveram dois filhos. Tem um cachorrinho chama-
do Neguinho e gosta muito de animais. Tem o sonho de conhecer 
o zoológico municipal de Sorocaba.

Maria Augusta Cruz Melo Fazendo um boneco ecológico   
Você pode fazer esse boneco bem divertido e educativo, com serra-
gem e sementes que formam uma linda cabeleira. Há modelos pron-
tos para comprar, mas é bem fácil fazer um. Anote aí e se divirta com 
seu boneco ecológico!

Você vai precisar de:

• 1 perna de meia-calça
• 100 g de alpiste
• 300 g de serragem (daquela mais fininha)
• 1 gominha
• olhinhos já prontos
• garrafa PET para a base

Como fazer:

Corte o pé da meia calça para fazer um saquinho. Coloque no fundo 
o alpiste. Depois coloque a serragem até formar a cabeça do boneco, 
dê um nó, corte o restante da meia e vire o nó para baixo. Modele 
o nariz do boneco, puxando um montinho com a ponta dos dedos. 
Amarre com a gominha. Enfeite com olhos impressos ou aqueles de 
plástico que se vendem nas lojas de artesanato. Use o fundo de uma 
garrafa PET como base para o boneco (pode usar também aqueles 
pratinhos de violeta se tiver em casa).

Como cuidar do seu boneco:

• Coloque o boneco dentro de uma va-
silha com água gelada por 5 minutos.
• Coloque na base.
• Regue todos os dias.
• Depois que as sementes germinarem 
(5 dias), regue 2 vezes por semana.

Você pode visitar o site com as dicas e 
as fotos: 
http://ideialegal.blogspot.com.br/ 
2010/02/brincadeira-ecologica.html

REDUZIR – diminuir a quantidade de lixo

REPARAR – consertar aquilo que é possível

REUTILIZAR – usar os utensílios para outros fins

RECICLAR – reciclar materiais

Você pratica os 4 Rs da reciclagem?
Meio ambiente    
Chamado apenas de ambiente, envolve 
todas as coisas vivas e não vivas da Terra 
ou em alguma região dela que afetam 
os ecossistemas e a vida dos humanos. 

No dia 4 de junho de 1958, nascia Maria Dalva da Silva em Maceió. 
Morava com seus pais no sítio, trabalhava na roça e cortava cana.

Não teve uma infância fácil; já não tinha mãe e perdeu seu pai 
com 7 anos. Foi embora de casa com sua irmã menor. Dormiam 
na rodoviária, ajudavam as pessoas com as malas. Quiseram levá-
las para um abrigo, mas elas fugiram para Sorocaba de carona. 
Já na rodoviária de Sorocaba, continuaram a ajudar as pessoas. 
Apareceu então uma mulher e convidou-as para morar na sua 
casa, com seu filho, e ajudá-las a cuidar dele.

Passado um tempo começou a trabalhar com catadora de pape-
lão e materiais recicláveis.

Desde criança tinha o sonho de ter uma casa e uma família, mas 
não se casou nem teve filhos.

Hoje trabalha na Oficina do Saber, como auxiliar de limpeza. É 
uma mulher alegre e trabalhadora, de que nós gostamos muito.

Maria Dalva da Silva 

O que é Ecologia?   
Parte da ciência que estuda a relação 
entre os seres vivos e seu ambiente 
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Elza Martins de Fontes nasceu no dia 11 de janeiro 
de 1969, na cidade de Juquiá. Aos 2 anos, perdeu a 
mãe e, aos 6, o pai. Ela tem três irmãos e é a única 
mulher. Foi criada pela avó materna e seus irmãos 
por outros familiares. Apesar de não ter morado 
com os irmãos, estavam sempre juntos.

Teve uma infância triste. A avó que cuidou dela era 
viúva e não tinha muitas condições de mantê-la, 
por isso teve que trabalhar cedo.

Era muito travessa e adorava subir em árvores. Todas 
as vezes que isso acontecia, apanhava da avó, que 
tinha medo de que ela se machucasse. Apesar disso, 
sempre foi grata à avó por ter sido cuidada por ela.

Na escola, adorava participar da fanfarra e das au-
las de Educação Física, mas a avó falava que isso 
era coisa de menino e que mulher não precisava 
estudar, pois acabaria virando uma dona de casa. 
Sempre que colocava os shorts de Educação Física, a 
avó achava ruim. Então, Elza vestia outra roupa por 
cima dos shorts e ia escondidinha para suas aulas.

A professora preferida chamava-se Marli. Era alta, 
cabelos meio loiros; o marido dela era dentista e, 
por esse motivo, os alunos não podiam reclamar de 
dor de dente, porque a professora dizia que ia levá-
los ao dentista.

Grande parte dos seus amigos era da escola, já que 
sua avó não deixava sair para brincar na casa de 
outras crianças.

A avó sempre foi muito humilde e, como não tinha 
condições de comprar roupas, sapatos, brinquedos, 
a maioria das coisas que tinha era doada por outras 
pessoas. Certa vez, ganhou um sapato da tia, que o 
havia comprado numa loja. Quando Elza o recebeu, 
veio com um pé trocado; como a tia morava muito 
longe, não dava pra trocar, então passou a usar o 
sapato com o pé trocado.

Com 9 anos de idade, começou a trabalhar como 
babá na casa da sua professora. Depois que chega-
va da escola, ia para lá e cuidava de duas crianças, 
que eram os filhos da professora, além de lavar e 
passar roupas.

Na juventude, não teve muita liberdade. Gostava 
de ir às quermesses e de participar das festas e 
bingos. Tinha 15 anos quando conheceu seu ma-
rido. Ele tinha 23. Na época, ele trabalhava numa 
empresa de ônibus e, sempre que saía do trabalho, 
passava na lanchonete onde Elza trabalhava. Assim 
se conheceram.

Hoje faz 25 anos que estão juntos. Apesar de não 
serem casados na igreja, nem oficialmente, vivem 
muito bem e felizes. Tiveram 4 filhos.

Atualmente trabalha numa creche na área da lim-
peza. Seu grande sonho é ser inspetora de alunos 
ou auxiliar de educação, pois gosta muito de estar 
com as crianças.

Elza Martins de Fontes

Fanfarra   
A origem é francesa, fanfa-
re, e é uma banda de música 
com instrumentos de metal. 
Era como antigamente eram 
chamados os toques de cla-
rim e trompas nas caçadas.

Wilson nasceu dia 23 de julho de 1951, na cidade de Alfredo 
Marcondes. Na sua infância, Wilson morava no sítio, onde 
sempre andava a cavalo.

Uma de suas lembranças é o forte cheiro de madeira das pa-
redes de sua escola.

Lembra-se também de uma vez em que seu pai ficou muito 
bravo quando Wilson deixou escapar um porquinho. Por or-
dens do pai, ele saiu correndo atrás para resgatá-lo, mas, já 
cansado de tanto correr, resolveu dar uma paulada no porco, 
e o resultado foi a morte do coitadinho...

Já na adolescência, ajudava seus pais e tem grandes lembran-
ças das festas a que ia, principalmente das quermesses.

Wilson casou-se aos 19 anos com Duvanete. Estão casados há 
41 anos e têm dois filhos. 

Mudou-se para Sorocaba em 1991, aos 30 anos. Iniciou com 
seu mercado, que é um grande sonho realizado, e até hoje 
trabalha com muita dedicação.

Wilson já fez grandes aventuras de carro com sua família.

Viajou para várias partes do Brasil, como para o Rio de Janeiro, 
Curitiba, Mato Grosso... Contou–nos que seu carro já quebrou 
no meio da estrada, mas a alegria de viajar era imensa!

Wilson Cordeiro de Novais

Turista é a pessoa que viaja por prazer 
e para lugares que despertam interesse.

Você sabia que em Sorocaba  
existe a Casa do Turista? 
É um local que serve de apoio ao visitante de 
Sorocaba. Oferece fôlderes, mapas, internet e 
informações sobre o turismo de Sorocaba. Também 
são exibidos filmes sobre a história da cidade.

Você pode dar uma de turista em Sorocaba e visitar 
o Parque do Paço Municipal, área onde se encontra o Conjunto 
Arquitetônico do Alto da Boa Vista, composto pelo Palácio dos 
Tropeiros, Teatro Municipal Teotônio Vilela, Biblioteca Municipal 
Jorge Guilherme Senger e a Câmara Municipal de Sorocaba. 
Possui área verde, equipamentos de exercícios físicos, Pista de 
Caminhada Odilon Araújo e playground.

Suelen Beltran tem uma história cheia de lutas e desafios. Parte da 
sua infância passou na cidade de Conchas, interior de SP. Foi nessa 
época que um fato muito triste marcou sua vida: seu irmão de 2 anos 
adoeceu e faleceu. Outro fato marcante foi que não conheceu seu 
pai; ele abandou sua família quando ela ainda era muito pequena.

Logo depois dessas fatalidades, sua família resolveu mudar de cidade 
e vieram para Sorocaba, onde moram até os dias de hoje.                 

Os colegas de escola a chamavam de ferrugem por ela ter pintinhas 
no rosto e seus cabelos serem vermelhos como o sol. Ela sofria com 
isso, mas não se dobrava; ficava brava, vermelha como uma pimenta 
e colocava os meninos para correr.

Nem por isso deixava de se divertir. Era uma menina bem moleca. 
Gostava de jogar futebol, bolinha de gude, pega-pega, pular corda e 
dançar com seus amigos.

Em nosso país, há leis que dizem que trabalho infantil é crime. Mas 
antes não era assim! Muitas crianças trabalhavam desde muito pe-
quenas e, com Suelen, foi assim. Desde cedo cuidava de suas irmã-
zinhas e, quando não cuidava delas, trabalhava como babá na casa 
de outras pessoas para ajudar sua mãe nas despesas do lar. Também 
entregou panfletos de propaganda para uma empresa, vestida de 
Minnie! Esse foi um dos trabalhos que ela fez para ajudar sua família.

Conseguiu um emprego em uma padaria tradicional na cidade de 
Sorocaba. Ela começou como atendente de balcão, fazia chocolates 
quentes, cafés, lanches, um monte de delíciais que todo mundo ama. 
Hoje Suelen vive feliz, é supervisora na mesma padaria, é casada com 
o amor de sua vida, tem um lindo filho e não quer parar por aí, não! 
Além disso, ainda sonha em fazer Faculdade de Pedagogia.

Suelen Beltran 

ECA   
O Estatuto da Criança e do 
Adolescente foi criado para 
revelar e regulamentar os di-
reitos e os deveres das crianças 
e dos adolescentes. Também 
há nesse estatuto os direitos 
e deveres dos adultos. Ele ga-
rante que crianças e adoles-
centes, independentemente 
de cor, etnia ou classe social, 
sejam tratados como pesso-
as que precisam de atenção, 
proteção e cuidados especiais 
para se desenvolverem e se-
rem adultos saudáveis.
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia do Padeiro, Confeiteiro e Panificador  
Dia Internacional da Amizade

Julho é o sétimo mês do ano, com 31 dias. 
Esse nome vem do imperador romano Júlio 
César e é o mês em que ele nasceu.

PERSONAGENS DO MÊS
Luiz Ramires Sanches
Sergio Donizete de Oliveira
Antonio Carlos Cruz
Damaris Ferreira Silva
Neusa Prestes de Almeida Santos

Você sabia que foi 
depois que os italianos se 
fixaram nas cidades que 
começaram a surgir as 
padarias? Até então, o pão 
praticamente não fazia parte 
da mesa do brasileiro.

MAIS UM POUCO DA 
HISTÓRIA DE SOROCABA 
Os tupiniquins habitavam as margens 
do Rio Sorocaba. Escavações, às vezes 
acidentais, já revelaram urnas funerá-
rias e objetos de pedra lascada e polida.

Que tal fazer um pão bem quentinho 
para o lanche? 
Você vai precisar de uma tigela para bater a massa, faca 
de madeira, forma para bolos. 

Ingredientes:

200 g farinha de trigo
300 g de farinha completa
1 colher (sopa) de sal
Cerca de 400 ml de água
10 g de fermento (fresco) para pão
Sementes de girassol ou de papoula para espalhar por 
cima.

Como fazer:

1. Coloque todos os ingredientes numa tigela, misture-
os bem e mexa a massa durante cerca de 10 minutos 
(até que fique macia). 
2. Cubra com um pano e deixe a massa levedar por cer-
ca de 40 minutos num lugar com temperatura ambien-
te agradável. 
3. Depois, coloque a massa numa forma untada (para 
evitar que grude) e, com a faca de madeira, faça alguns 
cortes na parte superior da massa. Espalhe por cima se-
mentes de girassol ou de papoula.
4. Leve ao forno preaquecido a 200ºC e deixe assar du-
rante cerca de 45 minutos. 

Conselho: peça ajuda a um adulto para utilizar o forno.

Antes de começar a preparar a massa, não se esqueça de 
lavar bem as mãos. E, depois, deixe a cozinha arrumada!

Sergio Donizete de Oliveira nasceu no dia 25 de novembro de 1977. Em companhia 
de seus quatro irmãos, teve uma infância difícil. Ia para a escola com um saco de 
arroz como mochila.

Era um garoto sonhador e feliz, sempre sonhou em ter uma bicicleta. Tinha um ca-
chorrinho vira-lata, que o acompanhava em todos os lugares. Além de brincar com 
seu fiel amigo, suas brincadeiras favoritas eram: jogar bola, pega-pega e perna de pau. 

Sua escola era muito grande, e sua professora, muito brava, dava uns puxões de 
orelha quando faziam alguma arte ou não prestavam atenção na aula.

Sua arte predileta era provocar seu irmão mais novo. Por achá-lo folgado e mimado 
pela mãe, ele o provocava muito. 

Com oito anos, começou a trabalhar vendendo picolé na rua, nos fins de semana; 
queria realizar outro sonho: trabalhar em uma padaria.

Apesar de começar a trabalhar muito cedo, Sergio sempre teve tempo para seus ami-
gos. Nos dias de folga, continuava a jogar futebol e nunca desistiu de seus estudos.

Com 17 anos, resolveu mudar de vida, vindo para Boituva, para trabalhar de padeiro. 
Também começou a se interessar por Ângela, que trabalhava como balconista na 
mesma padaria... Os dois se apaixonaram.

Já morando com Ângela, Sergio tornou-se amigo de um rapaz que morava em 
Sorocaba, e viu que ali estava sua oportunidade de ter seu próprio negócio. Então 
conseguiu alugar um ponto para sua padaria.

Sergio abriu outra padaria e agora já não faz mais o trabalho de padeiro, pois está 
administrando os dois negócios. Todo dia está na padaria às cinco e meia da manhã, 
acende o forno para os pães, faz o café, faz uma lista com os afazeres mais urgentes.

Hoje ainda está casado com Ângela, têm 3 filhos e um neto.

Sergio Donizete de Oliveira

Dica de leitura  
A Menina Que Fez a América, 
de Ilka Brunhilde Laurito, um 
divertido relato da autora 
sobre sua vida na Itália e a 
vinda para o Brasil.
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Em uma terra que foi habitada por índios de nome Terra Rasgada, nascia 
um menino chamado Antonio Carlos Cruz no dia 30 de abril de 1978.

Apesar de ter o nome Antonio, dado pela sua mãe em homenagem ao pai 
e Carlos em homenagem ao filho da patroa, é conhecido como Luquinha 
pelos amigos. O apelido nasceu quando ainda era bebê, pois, quando sua 
mãe o esperava, seu pai, todos os dias, ao chegar do trabalho, colocava a 
cabeça na barriga da mãe e perguntava como estava o Luquinha. Dessa 
forma, todos passaram a chamá-lo de Lucas e Luquinha. 

Na sua infância, adorava jogar bola e amava brincar de pega-pega, pião 
e esconde-esconde, mas sua brincadeira favorita era bolinha de gude. 
Logo se cansava de correr e ia assistir seus desenhos favoritos, He-Man 
e Jaspion.

Quando a Lua começava a brilhar, Antonio ia se deitar. Não conseguia 
parar de pensar em seu maior sonho: se tornar um grande advogado e 
viajar de helicóptero.

Era um ótimo aluno, só tirava nota 10, principalmente em Matemática, 
sua matéria preferida. Como toda criança, Antonio gostava de correr e, 
um dia, enquanto brincava de pega-pega na escola, caiu e precisou levar 
três pontos na cabeça.

Antonio, mal cresceu, já foi trabalhar, pois seus pais se separaram muito 
cedo, quando tinha apenas 6 anos, e por isso sua mãe precisava cui-
dar dos três filhos sozinha. Aos 11 anos, teve seu primeiro emprego no 
mercadinho do lado de sua casa, mas seu chefe era meio severo e o 
maltratava. Acabou entrando por acaso na profissão de confeiteiro aos 
14 anos. Foi quando teve sua carteira assinada, fazendo massas doces e 
salgadas.

Na juventude, Antônio gostava de sair com os amigos e se divertir. Certo 
dia, em um clube, um amigo o apresentou para uma linda jovem, na-
moraram por um ano e meio e se casaram. Depois de dois anos e meio 
tiveram um filho.

Na jornada da vida, a saudade o marcou. Antonio era o mais velho de 
dois irmãos, perdeu um irmão e depois a mãe.

Antonio Carlos Cruz

Padeiro e panificador  
são a mesma coisa? 
Padeiro é o fabricante ou vendedor de 
pão ou aquele que entrega em domicílio; 
já o panificador é o fabricante do pão.

Luiz Ramires Sanches, nascido em 13 de dezembro de 1959, na cidade de São Paulo, 
é mais conhecido como o “homem da padaria”. 

Quando ainda era um bebê, seu pai resolveu voltar para o Paraná, morar em um sítio. 
Aos 7 anos, ele e seu irmão foram trabalhar em uma fazenda. Para estudar, andava 
por 3 quilômetros até a escola e, apesar do esforço, ia com prazer. Um dia ficou de 
castigo porque puxou um bambu de seu amigo, machucando-lhe a mão. Todos pen-
saram que tinha sido a unha do Senhor Luiz, e ele foi repreendido. Com o passar do 
tempo, para que pudesse dar continuidade aos seus estudos, seu trajeto aumentou 
ainda mais, tinha que percorrer 8 quilômetros de bicicleta. 

Aos 18 anos, casou-se e logo teve seu filho Marcelo. Completando um ano de casa-
do, um amigo o convidou para tentar a vida em São Paulo. Vendeu tudo o que tinha 
e, junto com sua família, foi para a grande cidade onde havia nascido.

Após quatro meses, conseguiu emprego em uma fábrica de embalagens plásticas, 
onde trabalhou por cinco anos.

Depois de passar por alguns assaltos, decidiu vender sua casa e voltar para o Paraná. 
Mandou sua família de ônibus e comprou um caminhão para levar a mudança.

Ao chegar no Paraná, em uma subida, o motor do caminhão fundiu. Ele, então, pro-
curou um mecânico, porém o conserto ficava muito caro. Em meio ao desespero, co-
nheceu outro caminhoneiro que se interessou em comprar o caminhão, mesmo com 
o motor fundido. Seu Luiz não pensou duas vezes, vendeu o caminhão e combinou 
com o caminhoneiro que ele levaria a mudança até a casa de seu sogro.

No Paraná novamente, conseguiu comprar um fusca 75 e ali fez um curso de relo-
joeiro por correspondência. Após algum tempo, resolveu ir para o Mato Grosso com 
sua família e seu fusca. 

Por dois anos, exerceu o trabalho de relojoeiro, mas sua situação apertou. Trabalhou 
um tempo em uma fazenda, mas também não deu certo. Voltou para casa.

Deixou sua família no Paraná e acabou arrumando um trabalho em Votorantim, 
onde ficou oito anos. Passou então a vender purificadores de água. Nova mudança: 
surgiu um trabalho em Carapicuíba.

Uma tarde, ele e a mulher foram comprar pão e ouviram da balconista que a padaria 
estava à venda. Ele se interessou pelo negócio e, em troca, daria R$ 35.000,00, seu 
carro e assumiria as dívidas pendentes.

Hoje, após 15 anos de dedicação, o Senhor Ramires é proprietário da Padaria Sanches. 

Senhor Ramires tem três filhos e seis netos, se sente realizado e tem orgulho dos 
frutos de seu árduo trabalho. Já realizou o sonho de andar de avião e, como gosta 
muito de pescar, ainda falta realizar a aventura em alto-mar.

Luiz Ramires Sanches

Dia da Pizza  
Você sabia que, em julho, come-
mora-se o Dia da Pizza?
Alguns afirmam que a pizza foi 
inventada pelos egípcios, os pri-
meiros a misturar farinha com 
água. Outros afirmam que foram 
os gregos, que usavam na massa 
também o grão de bico. Da Grécia 
é que teria chegado à Itália.

Você conhece baleba, 
biloca, bolita, cabiçulinha, 
fubeca, ximbra? Não? Pois 
são os outros nomes pelos 
quais a bolinha de gude é 
conhecida!

Confeiteiro  
Homem que fabrica ou 
vende confeitos, bolos 
e doces.
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Neusa Prestes de Almeida Santos nasceu em Tietê, no dia 10 de no-
vembro de 1960. Seus pais trabalhavam como caseiros de uma fa-
zenda, nos arredores da cidade de Tietê. Seu pai cuidava dos animais, 
ajudava na lavoura e auxiliava nos afazeres do abatedouro; sua mãe, 
nos serviços domésticos. Quando sua mãe morreu, ficou aos cuidados 
da tia Gertrudes.

Neusa viveu uma infância simples, mas muito feliz na convivência 
com seu irmão, primos e tios que moravam em um sítio vizinho.

Na fazenda havia uma admirável criação de suínos, uma granja, um 
abatedouro e um formoso pomar, onde Neusa costumava apanhar 
frutas no pé e brincar com os animais.

Brincava de pega-pega, de pular corda e de roda com seus primos e 
primas no alpendre da casa, mas do que ela mais gostava era de se 
balançar bem alto no balanço que seu pai improvisou numa frondosa 
mangueira.

Seu animalzinho de estimação era uma galinha preta com o bico 
branco, a que ela deu o nome de Brinquinho.

Aos 7 anos veio morar em Sorocaba com seu irmão, tios e primos; seu 
pai ficou morando na fazenda em Tietê.

Estudantes na mesma escola, Neusa em pouco tempo fez amizade com 
Antonia, Maria e Ângela, tornando-se grandes amigas e confidentes.

Sua brincadeira favorita na hora do recreio era pular corda, mas o 
que ela não dispensava mesmo era a troca de lanches entre as amigas. 
Levava de casa o seu lanche de pão com manteiga, pão com ovo e, 
às vezes, pão com banana para repartir, pois na escola não havia ne-
nhuma atenção quanto à alimentação dos alunos no período escolar.

Ao concluir o antigo 4º ano primário, Neusa precisou parar de estudar 
para trabalhar e ajudar no orçamento familiar.

Na adolescência trabalhou como empregada e gostava dos afazeres 
domésticos, mas como babá se realizava; pois os cuidados para com 
as crianças a remetiam de volta à sua infância e aos cuidados zelosos 
de sua tia Gertrudes.

Adorava passear aos domingos com as amigas, ir ao cinema e ao te-
atro, ouvir a banda tocar no coreto da praça, onde o movimento de 
pessoas era grande, principalmente de moças e rapazes; mas do que 
Neusa mais gostava era quando ouvia carro de som anunciando a 
chegada de um circo na cidade. Logo corria para contar a novidade 
para as amigas e combinarem de assistirem a uma sessão do espetá-
culo circense.

Aos 22 anos, começou a trabalhar como cozinheira no refeitório da 
Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Neusa conheceu seu marido no seu trabalho, casou-se e o sonho de 
Neusa em construir uma família tornou-se realidade com o nascimen-
to de seus dois filhos.

Um fato ocorrido há cinco anos marcou para sempre a vida de Neusa 
e de sua família. Através do Conselho Tutelar de Sorocaba, adotou 
dois irmãos.

Neusa Prestes de Almeida Santos

Você já ouviu esta música? 
Canção da América, de Milton Nascimento

Amigo é coisa para se guardar
Debaixo de sete chaves
Dentro do coração
Assim falava a canção que na América ouvi
Mas quem cantava chorou
Ao ver o seu amigo partir
Mas quem ficou no pensamento voou
Com seu canto que o outro lembrou
E quem voou, no pensamento ficou
Com a lembrança que o outro cantou
Amigo é coisa para se guardar
No lado esquerdo do peito
Mesmo que o tempo e a distância digam “não”
Mesmo esquecendo a canção
O que importa é ouvir
A voz que vem do coração
Pois seja o que vier, venha o que vier
Qualquer dia, amigo, eu volto
A te encontrar
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar

CORETO é uma cobertura ao ar livre, 
em praças e jardins, para abrigar bandas 
musicais em concertos, festas e romarias. 
Em Sorocaba, a Praça Laudelino do Amaral é 
também conhecida como Praça do Coreto.

A relação entre o homem e o cachorro é 
antiga. Sabe-se que, há mais de 30 mil 
anos, na Europa, os homens começaram 
a domesticar os lobos cinzentos. Será 
que é daí que vem tanto amor ao bicho? 

O cão é o melhor amigo do homem?

O Zoológico de Sorocaba é um dos mais conhecidos e com-
pletos zoológicos da América Latina. Iniciou suas atividades 
educativas em 1979, sendo o pioneiro na área de Educação 
Ambiental. Com esse trabalho, o zoológico discute e ensina 
sobre fauna e flora, atendendo um público altamente diver-
sificado, desde crianças até adultos. Você pode se informar 
mais no site http://zoo.sorocaba.sp.gov.br

Julho é o mês das férias, que tal um passeio?

Damaris Fernandes Silva, na sua infância, gostava de brin-
car de pega-pega, futebol, esconde-esconde e bete, mas 
sua brincadeira preferida era mesmo jogar futebol com 
seus irmãos e amigos. Foi criada de forma rígida por seus 
pais; ficava de castigo quando não respeitava as regras.

As escolas daquela época eram bem diferentes das que 
existem hoje em dia. Os alunos não tinham tanta liberda-
de para se expressarem e também eram castigados.

A adolescência de Damaris foi muito sofrida. Morava em 
um cômodo apertado e mal dava para andar. Estudava 
próximo a sua residência; era uma ótima aluna, tirava dez 
nas provas.

A 5ª série foi o período mais marcante da escola para ela. 
Por ser a irmã mais velha, cuidava dos irmãos mais no-
vos para que sua mãe trabalhasse e mantivesse a casa. 
Lembra que ganhou um urso de seu tio e o guarda até 
hoje como lembrança.

Terminou o ensino médio no mesmo colégio. Aos 20 anos 
de idade, Damaris se casou com Claudemir. Três anos mais 
tarde, teve sua primeira filha.

Movida pela vontade de ter seu próprio negócio e dedi-
car-se ao mesmo tempo à família, Damaris resolveu abrir 
uma mercearia. Hoje é proprietária de uma mercearia e 
aguarda a chegada de sua segunda filha.

É uma mulher trabalhadora, que conseguiu superar todos 
os obstáculos. Quem sabe ainda realize o sonho de fazer 
faculdade de Direito e ser uma grande advogada!

Damaris Fernandes Silva
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DATAS  
COMEMORATIVAS 
Dia do Estudante  
Dia da Informática  
Dia do Bancário
Dia dos Pais

Agosto vem do latim 
augustus. Oitavo mês do 
calendário, é assim chamado 
em homenagem ao imperador 
César Augusto, que não queria 
ficar atrás de Júlio César, 
homenageado com o mês de 
julho, e quis que o “seu” mês 
também tivesse 31 dias. 

PERSONAGENS DO MÊS
Roseli Aparecida Santos Machado 
Francisco Santana Junior
Reinaldo Stevaux
Aparecido Jesus Lima

Roseli Aparecida Santos Machado é a filha do meio dos três filhos 
de seus pais. Nasceu em 19 de maio de 1956, na cidade de Sorocaba.

Adora a cor preta e ouve todos os estilos musicais. Quando falamos 
em futebol, seu time do coração é o Corinthians. 

Quando criança, brincava com carrinho de rolimã, subia em árvores 
e era muito moleca. Os passeios eram feitos com seus pais e, com 
16 anos, conheceu seu marido em uma quermesse na Igreja Santo 
Antônio. Casou-se dois anos depois.

Ingressou no ensino fundamental e, depois, fez o curso preparatório 
para o ingresso no ensino ginasial. Nesse período, já nasce sua vo-
cação: ser professora, apesar de ninguém de sua família pertencer a 
essa categoria de trabalho.

Fez então o Curso Normal e, depois, ingressou no Magistério no 
Instituto de Educação Estadual Júlio Prestes de Albuquerque, onde 
aprendeu teoria e algumas práticas de como atuar em sala de aula.

Estudou Pedagogia e, nesse período, o que mais a marcou, depois 
dos grandes mestres, foi o modo com que venceu o medo, pois re-
alizava viagens noturnas e enfrentava muitas horas de estrada para 
alcançar sua formação acadêmica.

Após se formar no Magistério, atuou como professora na Rede 
Estadual de Ensino em diferentes municípios, como Sorocaba, São 
Roque e Salto de Pirapora. Em 1983 assumiu a função de diretora 
escolar efetiva em Sorocaba.

Além da vida profissional, Roseli destaca a importância de fatos 
marcantes, como ser mãe. Atualmente, já é avó. Passa seus dias em 
casa quando não está trabalhando, e está sempre atualizada nas 
novidades tecnológicas.

Roseli Aparecida Santos Machado

Você sabia que por volta de 
4 mil anos antes de Cristo os sumérios 
desenvolveram a escrita cuneiforme – 
um tipo de escrita – e ler e escrever era 
ensinado em casa, pelos pais? Bem mais 
tarde, as famílias ricas pagavam preceptores 
para ensinar seus filhos em casa.

ANIVERSÁRIO DE 
SOROCABA! 

Após o retorno de Dom Francisco à 
corte, o capitão Baltazar Fernandes 

instalou-se na região, em 1654, 
com família e seus escravos, vindos de 

Santana de Parnaíba, nas terras que rece-
beu do rei de Portugal. Fundou, então, a 15 

de agosto de 1654, um povoado com o nome 
de Sorocaba.

Você já usou um ábaco? 
O ábaco tem origem na Mesopotâmia, há mais de 5 mil 
anos, e é um antigo instrumento de cálculo. Formado 
por uma moldura e arames paralelos que são dispostos 
no sentido vertical. Cada um corresponde a uma po-
sição digital (unidades, dezenas...). Neles estão os ele-
mentos de contagem (fichas, bolas, contas...), que des-
lizam livremente. É utilizado ainda hoje para ensinar às 
crianças as operações de somar e subtrair.

No dia 3 de julho de 1978, na cidade de Juquiá, nasceu um bebezinho com cabelo 
bem vermelho. Seu nome era Francisco Santana Júnior em homenagem ao seu pai, 
pois nasceram no mesmo dia. Como seu cabelo era vermelho, ganhou o apelido de 
Pica-Pau.

Ele teve uma infância feliz e o que ele jamais esquecerá é o presente que queria 
muito e seu pai lhe deu: um patinete.

Desde criança, ele já pensava em um dia ter uma escola de informática. Estudou na 
Escola Prof.ª Maria Cândido de Araújo, na Vila Helena. Era apaixonado pelas aulas 
de Matemática. Jogava basquete todos os dias e, no horário do intervalo, brincava 
de polícia e ladrão com os amigos, com quem até hoje tem amizade.

Na adolescência, procurava estar com seus amigos. Gostava de jogar videogame e 
pensava muito em trabalhar. Tentava ganhar um dinheiro desde cedo. Primeiramente 
vendeu laranja encostado em um poste, depois tentou ser fotógrafo, mas não ven-
deu nenhum álbum. Vendia cachorro-quente e trabalhou no McDonald’s.

Cursou a faculdade de Análise de Sistemas, por interesse em trabalhar com infor-
mática, e depois Matemática.

Realizou um dos seus sonhos ao montar uma escola de informática bem pequena, 
com apenas seis computadores, pois queria muito ensinar.

Surgiu então a ideia de dar aula de Informática para pessoas surdas, cegas ou que 
têm alguma necessidade especial.

É uma pessoa feliz, pois realizou seus sonhos e ama sua família, principalmente o 
seu filho. 

Francisco Santana Júnior

Curso Normal   
Também conhecido como Magistério, 
é o curso que forma professores 
das séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Antigamente era um 
curso secundário, hoje é um curso 
profissionalizante de três anos. 

Computador   
Você sabia que o primeiro computador eletromecânico 
foi construído em 1936, por um engenheiro alemão? 
Mas foi na Segunda Guerra Mundial que realmente 
nasceram os computadores atuais. Ele ocupava 120 m³ 
aproximadamente e conseguia multiplicar dois núme-
ros de dez dígitos em três segundos!
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Reinaldo Stevaux tem 54 anos. Nasceu em Sorocaba e vivia com seus pais e irmãos. Ele 
é casado e pai de três filhos.

Era uma criança muito arteira. Gostava de brincar de futebol, mãe da rua, soltar pipa e 
com o seu cachorro, com quem se divertia muito.

Vivia numa casa que tinha energia elétrica, rádio, TV e telefone. Quando aprontava, 
apanhava com mangueira e cinta de borracha.

Na escola não era um aluno muito bom, mas depois melhorou quando mudou de es-
cola. Seus professores eram muito rígidos; bagunçava, mas nas aulas prestava atenção.

Ajudava nas tarefas de casa e tem como uma de suas lembranças agradáveis suas via-
gens de trem.

Durante sua adolescência, Seu Reinaldo sempre teve muitos amigos. Gostava de festas 
e bailes. O que mais queria fazer era passear. Por algum tempo, Seu Reinaldo teve duas 
namoradas, uma em cada cidade.

Trabalhou em diversos lugares, como agência de carros, bancos e comércios. Como 
experiência nesses trabalhos aprendeu que o mais importante é ficar ligado e prestar 
atenção no que está fazendo.

Depois começou a trabalhar no Banco Itaú. Nele conheceu sua esposa, que era sua 
chefe. Ela o ajudou no estudo para que fizesse a faculdade de Tecnologia. Formou-se 
em Processamento de Dados e trabalhou nesse banco até se aposentar.

Depois, resolveu montar um comércio, que não deu certo. Como Seu Reinaldo nunca 
desiste, montou outro, chamado Super Simples. A escolha desse nome foi porque o 
mercado era realmente simples, nem tinha prateleiras.

Reinaldo Stevaux 

Diz-se que esta data teve origem na Babilônia. 
Há mais de 4 mil anos. Um jovem chamado 
Elmesu teria moldado em argila o primeiro car-
tão. Desejava sorte, saúde e longa vida a seu pai.

Qual a origem da comemoração do Dia dos Pais?  

Aparecido Jesus Lima nasceu em uma cidadezinha do interior. 
Quando criança, ajudou seus pais trabalhando na roça. Foi 
uma criança feliz, brincou e estudou com os amigos.

Na adolescência, mudou-se com um grupo de amigos para 
Itapetininga, para dar continuidade aos estudos. Em sua ju-
ventude, começou a participar do grupo de jovens da igreja 
católica e chegou a ir para o seminário estudar para ser padre, 
mas na fase adulta desistiu. Conheceu sua esposa, que era 
viúva e tinha um filhinho, casou-se com ela e teve mais três 
filhos. Atualmente, trabalha em um escritório de advocacia, 
no centro da cidade de Sorocaba.

Para o futuro, tem muitos sonhos, entre eles passar na prova 
da OAB. Contou um episódio de que não se esquece: o pro-
testo do ai. Logo que foram morar no bairro, os moradores 
fizeram um protesto contra a empresa fornecedora de luz. 
Todos se reuniram com velas para fazer o protesto à noite, 
mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Enquanto a vela 
derretia, a cera caía e ia queimando a mão de todo mundo. 
Eles foram gritando ai, ai, e ficou o protesto do ai!

Aparecido Jesus Lima 

Mãe da rua    
Primeiro é preciso sortear quem será a mãe da rua. Depois, o grupo 
é dividido em dois times. Cada um ficará de um lado e a mãe da rua, 
no meio. Todos têm que atravessar de um lado para outro pulando 
em um pé só e fugindo. Aquele que for pego será a próxima mãe da 
rua. A brincadeira termina quando todos forem pegos. 

Dica de leitura    
Que tal se divertir com as aventuras 
de uma família maluca em Domingão 
Joia, de Flávio de Souza?

Não. Bancário é o funcionário do banco e ban-
queiro é o dono ou diretor de um estabelecimen-
to bancário.

Bancário e banqueiro são a mesma coisa?  

Como fazíamos sem banco? 
Na Antiguidade, quando ainda não existiam os 
bancos, os sacerdotes tinham uma missão além 
de se dedicarem ao culto dos deuses: guardar nos 
templos a riqueza dos fiéis: joias, metais precio-
sos e até cereais. Os sacerdotes não cobravam por 
isso, mas emprestavam esses bens a quem preci-
sasse e, em troca, cobravam algum pagamento.

Sorocaba tem a segunda maior rede de ciclovias 
do país, com 60 km de vias – perde apenas para 
o Rio de Janeiro –, que interligam diferentes re-
giões da cidade. Vai ser muito divertido!

Que tal neste mês presentear seu pai com um passeio de bicicleta?
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia do Sorvete e do Sorveteiro 
Dia do Ilustrador 
Dia do Irmão  
Dia da Árvore

Setembro é o nono mês do ano no 
calendário, tendo a duração de 30 
dias. Setembro deve o seu nome 
à palavra latina septem - sete, já  
que era o sétimo mês do calendário 
romano, que começava em março. PERSONAGENS DO MÊS

Noel Moreira da Luz
Edélcio José de Camargo Ipanema
Carlos Augusto Gonçalves
José Lázaro Gomes
Adalto Espósito
Elias Nascimento Pinho
Ezequiel Felipe de Araújo

Numa fazenda não tão distante daqui, em Taguaí, quando a primavera se despe-
dia, nascia o pequeno José Lázaro Gomes. Era 16 de dezembro de 1949.

Morava com seus pais e com seus quatro irmãos. Naquela época, não havia tele-
visão, então Lázaro passava o tempo brincando com os animais da fazenda e to-
mando banho de cachoeira, enquanto suas irmãs brincavam com bonecas de pano 
feitas carinhosamente pela mãe. Sua brincadeira favorita era o futebol. Depois das 
brincadeiras, ia pra casa comer sua comida preferida, macarronada.

Lázaro começou a estudar na escola da fazenda com quase 6 anos de idade e lá 
ficou até os 9 anos. Por ser um garoto esperto e curioso, não apresentava dificul-
dades para aprender coisas novas; muitas coisas que sabe hoje, aprendeu sozinho.

Na juventude, com apenas 17 anos de idade, Lázaro foi expulso de casa. Como um 
jovem independente, viajou para alguns lugares e tornou-se um rapaz trabalhador. 
Seu primeiro emprego foi em um antigo posto de gasolina. Logo, Lázaro passou a 
atuar na área do comércio, setor que lhe rendeu grande sucesso, pois aos 23 anos 
já tinha casa própria.

Era uma época de trabalho e diversão, pois Lázaro, além de trabalhar, gostava de 
sair em bailes para dançar.

Certo dia, em um baile, conheceu uma moça. Aos 30 anos, casou-se com ela e, 
dessa união, nasceram três lindos filhos. Infelizmente uma filha faleceu.

O tempo passou e sua vida mudou. Ele se separou de sua primeira esposa e, algum 
tempo depois, conheceu Janete. Eles se casam e tiveram um filho, Matheus, que 
aprendeu a ler com 2 anos e meio de idade! Lázaro conta que ficou surpreso quan-
do notou o filho sentado na sala, com um jornal, reconhecendo as letras.

Lázaro tem 63 anos. Atualmente administra o depósito de Icegurt na região e o 
vende nas ruas do bairro. 

José Lázaro Gomes

ACONTECE EM SOROCABA 
Em setembro, acontece a Exposição Nacional de 
Orquídeas, promovida pelo Circuito Orquidófilo 
Sorocabano. Além de um concurso, há exposição e 
venda de mudas no Centro Esportivo do Sesi.

Jogo de barata – Será este o jogo de Noel? 
Material – 5 dados e um copo

Objetivo do jogo – desenhar uma barata

Como jogar – O jogador joga os dados. Cada face 1 é somada (só 
valem as faces com número 1). Conta então os pontos. Cada soma 
de pontos vale um pedaço do desenho. Assim a barata vai sendo 
desenhada: 
• 1 ponto vale 1 costela da barata (são 10 costelas no total); 
• Após terminar as costelas, 1 ponto é igual a 1 perna (são 10 per-
nas no total); 
• 2 pontos são iguais à cabeça, aos olhos ou às antenas da barata; 
• 3 pontos equivalem ao rabo da barata; 
• 4 pontos equivalem ao rabo e a uma costela; 
• 5 pontos representam vitória antecipada. 

Quando o jogador atirar os dados e pontuar, joga de novo. Se jogar 
e não conseguir nenhuma face “1”, joga novamente. Se não conse-
guir pela segunda vez, passa a vez para outro jogador. Ganha quem 
conseguir desenhar a barata primeiro.

Noel Moreira da Luz, de 52 anos, nascido em 17 de junho de 1960, na 
infância morava em uma fazenda com seus pais, que o educavam com 
muita rigidez, e seus dois irmãos. A paisagem da fazenda nunca saiu de 
sua memória.

Cursou até o 5º ano; a escola onde estudava era feita de madeira, e a 
matéria de que ele mais gostava era Matemática. As brincadeiras de 
que mais gostava eram barata e andar de lambreta de madeira, presen-
te que ganhou do pai. Seus amigos eram muito legais. Eles brincavam 
e se divertiam. 

Começou a trabalhar com 10 anos, na roça, e desde pequeno sonhava 
em ter seu próprio negócio. Na adolescência, ajudava seu pai na fazen-
da, colhendo frutas, verduras e cuidando dos animais, além de ajudar 
sua mãe nas tarefas da casa.

Nessa fase de sua vida, não tinha lazer. Sempre ajudava sua mãe e 
seu pai quando eles precisavam. Quando desobedecia às regras, levava 
castigos, como ajoelhar em grãos de milho e em tampinhas de garrafa.

Em sua juventude, veio para a cidade de Sorocaba, onde conheceu 
Dona Rosa e começou a namorar. Ele foi se apaixonando cada vez mais 
por ela. Casaram-se e tiveram dois filhos.

Na intenção de dar uma vida melhor para sua família, fez um curso 
para trabalhar com sorveteria e começou a fabricar e vender sorvete 
nos fundos de sua casa. Aos poucos o negócio foi prosperando e, de 
alguns anos para cá, a sorveteria foi ficando popular.

Assim Noel foi levando sua vida com sua família sempre ao seu lado. 
Agora ele é proprietário de uma bela sorveteria. Lá trabalham sua es-
posa e seus filhos. Em sua sorveteria, vão muitas pessoas, e Noel está 
muito feliz e orgulhoso pela sua conquista.

Noel Moreira da Luz

História do sorvete    
Dizem que o primeiro a ter 
ideia de um sorvete foi o 
imperador romano Nero, 
que teria mandado trazer 
neve e gelo das montanhas 
e misturá-lo com frutas.

Já experimentou um Icegurt? 
Icegurt é um saquinho de iogurte congelado, de 
diversos sabores. 
Você pode fazer em casa, é fácil! Precisa apenas 
de um iogurte concentrado e palitos e forma 
para sorvete ou saquinhos. Despeje o iogurte no 
saquinho ou forminha, coloque o palito e deixe 
no congelador até endurecer. Pronto!
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Carlos Augusto, quando era criança, morava com os pais em um 
sítio no Paraná. Gostava de pescar, jogar bola, correr atrás do tra-
tor. Como tratorista, começou a trabalhar nas fazendas vizinhas.

Não foi um adolescente rebelde. Ganhou um violão, aprendeu a 
tocá-lo sem nenhum conhecimento técnico. Aos 17 anos come-
çou a namorar e se casou com Regineia aos 19 anos.

Como era caminhoneiro, viajava muito. Esse período foi muito 
difícil, porque as viagens eram demoradas e sua filha Fernanda 
estava para nascer.

Logo depois saiu para comprar um terreno e montar um comér-
cio. Quando encontrou, montou seu Milk Shake, que nos dias de 
hoje faz muito sucesso.

Carlos Augusto Gonçalves

Você conhece a brincadeira garrafão? 
Primeiro é preciso desenhar no chão uma garrafa grande e 
um círculo fora dela, na frente, que será o céu. A escolha 
do pegador é feita por sorteio. O pegador sai do céu e vem 
correndo por dentro do garrafão, tentando pegar os jo-
gadores que ficam do lado de fora, em volta do garrafão.   
O pegador não pode sair do garrafão. Ele tem que alcan-
çar os jogadores que estão fora, para pegá-los, dando um 
pulo, tentando pegar quem estiver fora antes de cair no 
chão novamente.  Os outros jogadores não podem entrar 
no garrafão, mas podem pular por cima dele. Quem esti-
ver do lado de fora e for pego, pisar na linha desenhada 
ou entrar nele, tem que correr rápido para o céu, se não 
vai recebendo tapas e cascudos de todos até chegar lá e 
passa a ser o novo pegador. Se o pegador sair do garrafão 
tem que correr logo para o céu, se não vai apanhando até 
lá e continua sendo o pegador.

Como qualquer criança, brincou de pega-pega, futebol, garrafão, peteca. Mas o 
desenho falava mais alto. Gostava de desenhar em qualquer papel que apareces-
se e, como nos disse, adorava desenhar nas paredes de casa e buscar nas nuvens 
outros desenhos. Esse é o ilustrador Edélcio José de Camargo Ipanema, 37 anos, 
morador de Sorocaba.

O principal incentivador foi o pai. O menino, desde os 6 anos, observava seu pai, 
pintor de paredes, chegar do trabalho e desenhar os personagens Fantasma e 
Flash Gordon, seus super-heróis favoritos.

Ao observar que o pai desenhava os personagens com as mãos para trás, pois 
achava difícil fazê-las, Edélcio tomou como desafio o desenho das mãos e os 
personagens da Turma da Mônica foram seus primeiros desenhos.

Na escola gostava de todas as aulas, mas História era a preferida, pois ali pôde 
conhecer a história de várias nações e culturas diferentes. Os personagens da 
Mitologia Grega e Romana foram a influência para gostar de desenhar os super-
heróis e saber que alguns representam seres mitológicos e a história de alguns 
países.

Gostar de desenhar não bastava para esse autodidata. Era necessário aprender 
técnicas para seguir a profissão de ilustrador.  Através de um sonho, teve a ins-
piração e uma feliz coincidência o fez encontrar um lápis verde, outro roxo e um 
papel alisado com o ferro de passar roupa. Esse material era o necessário para 
desenhar o Incrível Hulk e participar de um concurso nacional de desenhos.

A participação foi muito feliz, pois alcançou a terceira colocação entre partici-
pantes de todo o Brasil. Recebeu como prêmio uma bolsa de estudos para um 
curso técnico de ilustração. Ali conheceu vários ilustradores profissionais, apren-
deu técnicas de desenho e percebeu que os professores passavam para ele várias 
atividades avançadas, desenhos que os professores faziam e não os alunos.

Com sua técnica mais aperfeiçoada, Edélcio pôde enviar seus trabalhos para estú-
dios de histórias em quadrinhos e animações, recebeu pagamento por uma ilus-
tração do personagem Surfista Prateado, desenvolvida para o filme “O Quarteto 
Fantástico”. Atualmente Edélcio é professor em uma escola técnica na cidade de 
Itu, onde ensina desenho e técnicas de ilustração.

Edélcio e sua família moram em Sorocaba e, mesmo não sendo casado, ele ado-
tou seus três sobrinhos após o falecimento de sua irmã.

Um sonho de Edélcio é criar uma escola de desenho no bairro em que nasceu e 
mora até hoje.

Edélcio José de Camargo Ipanema

Milk-shake    
Em 1885, quando a palavra milk-shake foi pela primeira 
vez usada, os milk-shakes eram uma bebida alcóolica. Por 
volta de 1900, o termo passou a se referir a uma bebida 
batida feita de xarope de chocolate, morango ou bauni-
lha. As pessoas começaram a pedir pela nova bebida, fre-
quentemente acompanhada de sorvete. Nos anos 30, os 
milk-shakes se tornaram muito populares nas malt shops, 
típicos pontos de encontro de estudantes na época.

Flash Gordon e Fantasma   
Flash Gordon é o segundo herói espa-
cial das histórias em quadrinhos (o pri-
meiro foi Buck Rogers), publicado pela 
primeira vez em1934.
Fantasma é outro personagem de qua-
drinhos que, mascarado e usando uma 
roupa característica, combatia o crime. 
Começou a ser publicado em 1936.

Você vai precisa de: 

5 bolas de sorvete de chocolate
5 cubos de gelo
3 xícaras de leite gelado
3 colheres de chocolate em pó
Calda de chocolate pronta

Como preparar:

Coloque no liquidificador todos os 
ingredientes, bata até não deixar 
ficar muito cremoso (3 minutos). 
Retire do liquidificador, despeje 
calda de chocolate na taça, colo-
que o milk-shake e polvilhe cho-
colate em pó por cima. Sirva.

Que tal fazer um milk-shake?

Existiam três irmãos: o Cala-Boca, a Educação 
e a Encrenca. Um dia a Encrenca se perdeu e 
Cala-Boca e Educação foram procurá-la. 
Cala-Boca entrou e Educação ficou na porta.
O policial perguntou:
- Qual o seu nome?
- Cala-Boca.
- Cadê a educação, menino?
- Tá lá fora.
- O que você veio fazer aqui?
- Procurar Encrenca.

Piadinha de irmãos

Adalto Espósito nasceu no dia 31 de dezembro, na cidade de Venceslau Brás, 
onde passou a infância com os sete irmãos, que considera seus amigos.

Morou no sítio, onde brincava de bola, pipa e sua brincadeira favorita, que 
era brincar com as meninas. Adorava a polenta com galinha caipira que 
sua mãe fazia. Estudava em uma escola de madeira e pequenina. Quando 
chovia, não tinha aula, pois a estrada ficava com lama e a professora não 
conseguia chegar, então os alunos ficavam com a merendeira, que prepa-
rava o lanche para eles.

Quando completou 15 anos abandonou seus estudos e foi para a cidade 
trabalhar como açougueiro. Lá ele alimentou o seu sonho de ser cami-
nhoneiro; com 18 anos, tomou coragem, tirou sua habilitação e veio para 
Sorocaba atrás de seu sonho.

Começou a trabalhar com seu caminhão fazendo entrega de materiais de 
construção. Logo nasceu o desejo de ter seu próprio negócio. Trabalhou dia 
e noite para construir um pequeno salão.

Hoje, depois de oito anos de muito trabalho, sua loja cresceu e tem até 
uma filial; seu grande diferencial é a reciclagem de resíduos de construção, 
muito procurado por engenheiros ambientais.

Adalto sente–se realizado com seu trabalho, seu filho, e sua esposa, com 
quem pretende ter mais filhos e desfrutar os bons momentos.

Adalto Espósito

Dia do Irmão 
Celebração que veio da 
Índia, da cultura nepali, 
em que se expressa o 
amor entre irmãos e 
irmãs. 
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Ezequiel Felipe de Araújo nasceu em Guarabira e teve uma infância muito pesada, pois 
não brincava muito. Passava o tempo trabalhando na roça, mas já sentia algo especial 
pelas flores.

Tem boas lembranças do tempo de escola. O nome da sua primeira professora era 
Cecília. Era muito arteiro na escola, fugia da sala de aula para ir brincar em um rio que 
havia ao lado e sua professora precisava ir buscá-lo. As lembranças mais marcantes de 
sua infância são da época de escola.

Na adolescência, adorava ir a festinhas na roça com seus amigos. Em 1969, mudou-se 
para o Paraná e arrumou seu primeiro emprego na Usina Capivara.

Quando estava em um bailinho na sua cidade, encontrou uma moça muito linda que 
se chamava Benedita. Ficaram apaixonados e começaram a namorar. Namoraram por 
cinco anos, casaram-se e tiveram três filhos.

Senhor Ezequiel sempre se lembra de um momento difícil que passou, quando seu filho 
Aleksandro precisou fazer uma cirurgia no coração − mas tudo correu muito bem.

Há 15 anos Senhor Ezequiel chegou ao bairro Parque das Paineiras e se deparou com 
um lixão a céu aberto muito próximo de sua casa. A situação das pessoas que moravam 
próximo ao local era terrível; o cheiro ali era péssimo e animais como aranhas e ratos 
viviam entrando nas casas deles.

Senhor Ezequiel, uma pessoa preocupada com o bem-estar de todos, resolveu unir 
forças para transformar aquele lugar. Por conta própria, começou a limpar o terreno 
que, aos poucos, foi ganhando um novo visual. Ele resolveu transformar o local em uma 
praça. No início, enfrentou um grande desafio; passava o dia todo retirando a sujeira do 
terreno e, no dia seguinte, quando ele voltava, tinha uma decepção, o terreno estava 
novamente cheio de entulho e sujeira. Os moradores da região insistiam em usar o local 
como lixão. 

Mas o Senhor Ezequiel não desistiu, e os moradores com o tempo foram mudando 
suas atitudes. Depois de tudo limpo, ele começou a construir a praça. No início, Senhor 
Ezequiel teve ajuda de moradores, mas, por se tratar de uma tarefa difícil e trabalhosa, 
as pessoas foram desanimando.

Com muito esforço e dedicação, a praça ficou pronta, cheia de bancos, árvores e flores. 
Tornou-se um ambiente agradável e cheio de vida, frequentado e cuidado pela maioria 
dos moradores do bairro.

Senhor Ezequiel se sente muito orgulhoso pela linda praça que tem ao lado de sua casa. 
A praça já tem lugar reservado no seu coração.

Muito obrigado, Senhor Ezequiel, pela iniciativa e por nunca ter desistido do seu sonho!

Ezequiel Felipe de Araújo

Fotossíntese    
É um processo realizado 
pelos seres vivos que pos-
suem clorofila (plantas), em 
que utilizam gás carbônico e 
água para obter glicose (seu 
principal alimento) através 
da energia da luz. Nesse 
processo, a planta elimina 
oxigênio, vital para a nossa 
sobrevivência. A fotossínte-
se inicia a maior parte das 
cadeias alimentares da Terra.

Olavo Bilac

Coro das quatro estações:
Cantemos! Fora a tristeza!
Saudemos a luz do dia:
Saudemos a Natureza!
Já nos voltou a alegria!

A Primavera:
Eu sou a Primavera!
Está limpa a atmosfera,
E o sol brilha sem véu!
Todos os passarinhos
Já saem dos seus ninhos,
Voando pelo céu.
Há risos na cascata,
Nos lagos e na mata,
Na serra e no vergel:
Andam os beija-flores
Pousando sobre as flores,
Sugando-lhes o mel.
Dou vida aos verdes ramos,
Dou voz aos gaturamos
E paz aos corações;
Cubro as paredes de hera;
Eu sou a Primavera,
A flor das estações!

Coro das quatro estações:
Cantemos! Fora a tristeza!
Saudemos a luz do dia:
Saudemos a Natureza!
Já nos voltou a alegria!

A Primavera

Setembro é o início da primavera e o ipê é a árvore 
desta estação. De julho a setembro, as cidades brasileiras 
ficam coloridas de amarelo, roxo, rosa e branco. Isso porque 
o ipê é uma árvore muito utilizada na arborização urbana. A 
flor do ipê-amarelo é considerada símbolo do Brasil.

Elias Nascimento Pinho, mais conhecido como Japão, devido aos olhos puxados, nasceu em 
São Paulo, no dia 22 de novembro de 1963. Mudou-se para a cidade de Sorocaba, com toda 
a família, quando tinha 5 anos.

Elias tem oito irmãos, por quem tem muito carinho, mas na infância brigava bastante com 
todos eles, principalmente quando mexiam em suas coisas. Suas brincadeiras preferidas 
eram jogar bola, pular amarelinha com as meninas, brincar de passa anel, rodar pião, soltar 
papagaio, pescar com os pais, nadar com os colegas. Sempre havia brigas entre eles. Seu 
tempo de criança foi ótimo... As crianças brincavam muito mais nas ruas do que hoje.

Elias gostava muito de estudar. Ia todos os dias a pé e, durante o trajeto, encontrava os co-
legas; eles iam conversando e se divertindo bastante. Guarda na lembrança o nome de to-
das as professoras primárias: Aparecida, Renata e Adriana. Seu relacionamento com elas era 
bom, pois, além do respeito, tinha-se o medo de levar “reguada” na cabeça (o que era muito 
comum na época). Mas a professora que mais marcou sua vida foi a Aparecida, da 3ª série.

Seu pai o ajudava a fazer as lições de casa quando sentia dificuldades, pois sua mãe tinha 
pouco estudo. Sempre cobrava do filho boas notas na escola e também sentava com ele 
para verificar se estava sabendo as tabuadas. Quando o pai percebia que não sabia, ficava 
bravo e puxava sua orelha. Pedro era um homem muito rígido e chamava a atenção dos 
filhos quando necessário.

Sua família era pobre e, por esse motivo, todos tiveram que sair muito cedo para trabalhar. 
Elias concluiu até a 5ª série do primário (hoje 6º ano do Ensino Fundamental).

Na adolescência, era tímido e teve algumas namoradas e, dessas, escolheu uma para se ca-
sar, tendo então, três lindos filhos com ela!

Na sua juventude (por volta dos 21 anos de idade), gostava de sair para jogar futebol com 
os amigos e também se divertir nos clubes da cidade. Acabou 
se desencaminhando e isso prejudicou sua vida profissional e 
familiar. Sua vida perdeu o sentido.

Seus irmãos não aguentaram mais tanto sofrimento e decidiram 
então, dar um basta na situação. Ele foi levado a uma clínica e, 
com apoio da família e dos amigos, conseguiu se restabelecer.

Atualmente considera-se uma pessoa vitoriosa, pois tem seu 
emprego, e gosta muito dele, na área da construção civil.

Elias Nascimento Pinho

Livro do mês   
Quando Eu Era Pequena, de Adélia Prado. Carmela conta 
histórias singelas, com muita poesia, sobre sua infância 
passada no interior com seu irmão e seus pais. 

Os irmãos Grimm, 
Jacob e Wilhelm, foram dois 
alemães que se dedicaram ao 
registro de várias fábulas in-
fantis, o que os tornou mui-
to conhecidos. João e Maria, 
história de dois irmãos, é um 
dos contos mais famosos.
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DATAS COMEMORATIVAS 
Dia da Dona de Casa 
Dia do Dia do Poeta 
Dia dos Animais
Dia do Professor

Outubro é o décimo mês do ano no calendário e tem 
a duração de 31 dias. Ele deve o seu nome à palavra 
latina octo – oito −, porque era o oitavo mês do 
calendário romano, que começava em março.

Curiosidade: outubro começa sempre no mesmo dia 
da semana que o mês de janeiro, exceto quando o 
ano é bissexto.

PERSONAGENS DO MÊS
José Baldino 
Braulio Agapito 
Laura da Silva Cardoso  
Neuza Ayres Ribas Perizzotto
Rosana Turini Sola
Clerivani Martins Pereira
Margarete Soares

SOROCABA tornou-se um marco obri-
gatório para os tropeiros devido à sua posição 
estratégica, eixo econômico entre as Regiões 
Norte, Nordeste e Sul. Com o fluxo de tropei-
ros, o povoado ganhou uma feira onde os bra-
sileiros de todos os Estados reuniam-se para 
comercializar animais, a Feira de Sorocaba.

A vida da Margarete em poema vamos contar
Ela queria ser professora, mas isso não foi possível
Ela tornou-se inspetora da Escola Avelino.

Esta é a sua história, preste muita atenção
Vai despertar a sua afetividade, curiosidade e emoção.
De Margarete Coelho de Oliveira, tornou-se Margarete Soares
Isso aconteceu por problemas familiares.

Margarete nossa amiga
Sempre do nosso lado
Nas horas boas ou ruins, quando estamos felizes ou 
machucados.

Ela tem 47 anos, nasceu em 1965
Margarete já namorou, mas não se casou
Os alunos desta escola ela “adotou”.

Quando criança, de subir em árvore gostava
Jogar basquete adorava
Jogar vôlei amava.

Um dia, para aprontar, pediu para o amigo
Subir na goiabeira, mas não avisou que tinha
Um enxame de abelhas.

No seu tempo de criança, a TV era preto e branco
Colocavam na tela papel colorido para assistir  
com os amigos.
Ela ia quase todos os dias com seu pai à padaria
Tomava sorvetes de vários sabores e cores.

Margarete Soares

A televisão no Brasil foi 
implantada em 1950, mas era 
um privilégio apenas dos mais 
abastados. Nessa época ela 
era apenas em preto e branco. 
Apenas em 1970 é que houve a 
primeira transmissão colorida, 
mas para um pequeno grupo. A 
grande maioria continuou ain-
da com suas televisões em pre-
to e branco. Apenas em 1972 é 
que houve a primeira transmis-
são pública da TV em cores.

Poeminha   
Autopsicografia
Fernando Pessoa

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração. 

Com apenas 12 anos, Margarete começou a trabalhar
Isso já não acontece mais, a professora nos disse
Que tem o ECA para nos ajudar.
Na sua adolescência só tinha um shopping na cidade
Margarete ia nele com muita vontade, passeava,  
se divertia e também se alegrava.

A pizza na pedra não era a única na cidade
Mas era a mais frequentada
Era lá que Margarete passeava na mocidade.

O dia mais triste da sua foi quando seu pai morreu
Ela disse que ele foi embora, mas no seu coração permaneceu.

Ela disse que o dia mais feliz foi quando seu sobrinho nasceu
Pois ela percebeu que sua família cresceu.

Não pense que o poema acabou, 
Estamos no 5º ano B e vamos para outra escola, 
Mas a Margarete continuará a fazer parte da nossa história.
O poema vai continuar, pois pela inspetora Margarete muitos 
outros vão passar.
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Dia do professor   
Ruth Rocha

Respeite a cultura
Respeite a educação
Respeite o conhecimento
Respeite a escola
Respeite o professor

Se há alguém que merece nossa admiração e respeito, esse alguém 
é Braulio Agapito, uma pessoa muito batalhadora, que, sempre 
em busca de seus ideais, venceu na vida por seus próprios méritos.

Sorocabano, nasceu em 7 de abril de 1960, teve uma infância 
simples, porém muito divertida no bairro da Vila Angélica.

Quando criança, ele adorava brincar de pega-pega, guarda-cai-
xão, esconde-esconde, passa anel, show de talentos, escolinha, 
entre outras brincadeiras e gostava quando chovia para poder 
brincar na enxurrada.

Seu pai sempre foi muito comprometido com a família, por isso, 
para cada casa que se mudavam, a primeira coisa que ele fazia 
era construir uma balança na árvore mais alta do quintal, e ali as 
crianças se divertiam muito.

Braulio é o irmão do meio e o único homem de uma família de 
cinco filhos.

Na escola sempre teve dificuldades de aprendizagem, mas nem 
por isso atrapalhava seus colegas. Por deixar a desejar nos estudos 
acabou repetindo a 7ª série.

Durante sua adolescência se dividiu entre trabalhar e sair com os 
amigos.

Começou a trabalhar aos 12 anos de idade na feira livre, na banca 
de um japonês que tinha dificuldades para falar seu nome e então 
passou a chamá-lo de Maria.

Deixou de trabalhar na feira para ir trabalhar na indústria, onde 
conheceu seu chefe Nestor, que fez muita diferença em sua vida, 
pois sempre lhe dizia que ele poderia ser e fazer melhor.

Nessa mesma indústria, conheceu uma moça chamada Ivani, por 
quem se apaixonou e começou a namorá-la. Depois de algum 
tempo eles se casaram e tiveram três filhos.

Tempos depois foi aprovado para auxiliar de educação na Prefeitura 
de Sorocaba, onde foi trabalhar no Programa Escola Saudável e se 
apaixonou pelas crianças. Como já estava envolvido com educa-
ção resolveu se aprimorar fazendo faculdade de Pedagogia.

No ano de 2012, Agapito prestou outro concurso, agora para pro-
fessor, e conseguiu. Está lecionando para educação infantil no 
município de Sorocaba e está muito feliz com sua primeira turma 
de alunos.

O maior sonho de Braulio é conhecer a parte mais pobre do 
Nordeste do Brasil, onde as pessoas passam por mais dificuldades.

Quando não está trabalhando, Braulio gosta de viajar e estar com 
sua família, que é sua maior riqueza: sua esposa, seus dois filhos, 
que hoje estão casados; sua filha, que está prestes a se casar; e sua 
netinha, que está com 6 aninhos.

Braulio Agapito 

Piadinha para relaxar!   
Joãozinho chega muito animado do primeiro 
dia de aula na escola e diz para a mãe:
— Manhê! Hoje a professora ensinou pra gente 
qual é a mão direita!
— Muito bem. Mostre qual é ela para a mamãe.
Joãozinho, orgulhoso, mostra a mão para a mãe.
— Ótimo! Parabéns! Agora, me mostre a mão 
esquerda!
— Ah, isso ela vai ensinar só amanhã!

Clerivani Martins Pereira, dona de casa nascida em Guarulhos, no dia 
23 de novembro de 1970, teve uma infância muito difícil. Sua casa era 
muito humilde, passaram por dificuldades tanto financeiras como falta 
de amor, carinho e compreensão.

Apesar de sua infância conturbada, Clerivani se dedicava aos estudos 
e brincava nas horas vagas. Suas brincadeiras favoritas eram jogo de 
pedrinhas, esconde-esconde e amarelinha. Onde morava tinha um bar-
ranco em que, com os irmãos e as primas, brincavam de escorregar.

O tempo passou, os pais se separaram. Clerivani ficou com a mãe e os 
irmãos. Sua mãe era a melhor amiga e também os livros, pois adorava 
ler, era uma ótima aluna, que só recebia elogios dos professores.

O primeiro trabalho foi aos 12 anos como babá, para ajudar a mãe nas 
despesas. Além disso, cuidava dos irmãos e da casa.

A sua juventude foi normal, tranquila. Aos 19 anos recebeu convite 
para um jogo de futebol no Campo de Marte em Santana. Ficou deitada 
na grama em frente ao campo, de repente surgiu um homem... Ela se 
assustou e ele disse que foi pegar um galho seco que ia cair sobre ela.

Mais tarde acabaram se reencontrando num churrasco na casa de co-
legas. Ela estava isolada em uma laje, meio triste, quando ele surgiu e 
começaram a conversar, trocaram o primeiro beijo, começaram a na-
morar, casaram e tiveram dois casais de filhos. Estão casados há 22 
anos. Moram em Sorocaba há 13 anos. 

Um dos seus maiores sonhos é o de ver os filhos bem, com saúde.

Um pouco de história   
Na Pré-História, enquanto os 
homens iam à luta, as mulheres 
plantavam para que todos 
comessem, teciam para que 
todos se vestissem, cuidavam 
das crianças. Quando os homens 
voltavam da luta, eram elas que 
cuidavam de suas feridas.

Clerivani Martins Pereira
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Você já comeu paçoca com 
banana? 
É uma comida típica de Rondônia. Você pre-
cisa de 12 bananas-da-terra, 1 coco seco, 1 
litro de água, 1/2 colher de sopa de sal, pa-
pel-filme e 1 forma redonda com furo de 22 
cm a 24 cm
Para preparar, precisa lavar e cortar as ba-
nanas ao meio. Em seguida coloque para co-
zinhar com a água e o sal. Depois de cozi-
nhar, escorra a água e descasque e amasse 
bem todas com o garfo. Por último, coloque 
o coco ralado. Depois da massa pronta, colo-
que dentro da forma, que deverá estar forra-
da com papel-filme por dentro. Em seguida, 
aperte toda a massa com as pontas dos de-
dos. Depois coloque para descansar e sirva.

Pitbull é um termo que se refere 
ao resultado do cruzamento de con-
junto de algumas raças de cães. Há 
quem afirme que a origem da raça 
remonta ao século XIX.

Dona Joia nasceu Laura da Silva Cardoso, na cidade de Sorocaba, no ano de 1917. 
Dona Joia recebeu esse apelido porque, no dia do seu nascimento, passava por sua 
casa um vendedor ambulante. Esse vendedor disse que, dentre suas mercadorias, tam-
bém tinha joias. Ao ouvir essa palavra, a irmã de Laura correu ao quarto da mãe e disse 
que já sabia qual nome poderia colocar no bebê que tinha acabado de nascer: Joia. 
Todos riram achando engraçado, mas o apelido ficou e não saiu mais da vida de Laura.

Dona Joia foi uma criança muito pobre, que teve na infância brincadeiras de que 
todas as crianças antigamente costumavam brincar. Brincava de roda, pega-pega, 
peteca, bola, de professora e também com uma boneca cega, pois os olhos eram de 
botões costurados ao contrário. Brincava com amigos que moravam perto de sua casa. 
Um dia estava brincando de balançar com seus amigos em uma corda, mas, quando 
chegou sua vez, a corda arrebentou e ela caiu de pernas pro ar dentro de um buraco 
que havia debaixo. Dona Joia, apavorada, custou muito para sair do buraco e quando 
saiu, correu muito do pai que corria atrás dela com a bainha do facão. Apanhou muito 
naquele dia e conta que foi sua maior arte.

O sonho de Dona Joia sempre foi ser professora. Como não podia frequentar a escola, 
porque era muito longe e também ela não tinha condições financeiras para ir estudar 
na cidade, brincava com uma pequena lousa, alguns livros e giz, que ganhou de seus 
tios. Contou com satisfação que era uma professora muito brava.

Quando jovem, gostava de ir para os bailes escondida; seus pais não a deixavam, então 
ela fugia. Em um desses bailes, aconteceu um fato que marcou a sua vida. O sanfo-
neiro, depois de beber um pouco além do que devia, deixou o cigarro cair na sanfona 
que pegou fogo. Ela disse que foi muito engraçado.

Trabalhou na roça desde muito cedo. Cresceu vendo seus pais e avós sempre traba-
lhando muito, conta que lembra de sua avó materna fazendo comida para índios e 
escravos que trabalhavam nas fazendas daquela região. 

Conheceu seu esposo e com ele teve três filhos, dois morreram ainda pequenos e ficou 
apenas um. Como cresceu naquele bairro, ficou muito conhecida por todos e, como 
líder de bairro, conseguiu muitas melhorias para o Cajuru.

Hoje com 95 anos, gosta muito de comer paçoca com banana, mesmo que escondido, 
pois seu diabetes não permite tal proeza.

Laura da Silva Cardoso 

Há muito tempo o conhecimento era transmi-
tido oralmente. Como não havia muitas obras publi-
cadas, o leitor era um ouvinte. Os textos eram escritos 
em volumes em rolos de papiros. A leitura e a escrita 
eram restritas aos privilegiados.

Professora aposentada, Neuza Ayres Ribas Perizzotto nasceu no dia 4 de fevereiro 
de 1962, em São Paulo. Hoje com 50 anos de idade, conta um pouco de sua história.

É casada com André, com quem teve dois filhos. Começaram a namorar aos 19 
anos de idade e casou-se aos 21.

Gosta de animais de estimação. Te é seu cachorro da raça pitbull, mas também 
aprecia muito a raça yorkshire.

Seus pratos favoritos são: arroz, feijão, frango e ovo. Também gosta de parmegiana 
e estrogonofe e adora o jeito como sua mãe cozinha.

Mora em Sorocaba há 36 anos.

Sua infância foi marcada por um fato inusitado. Neuza morava com seus pais 
biológicos, porém eles não conseguiam cuidar adequadamente de crianças. Ela 
acabou fugindo para a casa da vizinha e ficou lá por alguns dias. Logo em seguida, 
o conselho tutelar entrou em ação, levando-a para adoção.

Ela foi adotada por um casal carinhoso. Neuza tinha 8 anos. Seus novos pais cui-
davam dela com todo amor e carinho.

A partir do momento da adoção, Neuza passou a frequentar efetivamente uma 
escola. Preferia a matéria de Português a Matemática.

Gosta muito de uma foto que tirou aos 8 anos, e lembra que sua vida teve dois pe-
ríodos marcantes, antes e depois dos 8 anos. Após a adoção, não teve mais contato 
com sua família biológica.

Na escola, teve uma amiga querida chamada Ermelinda, mas gostava mais de brin-
car com os meninos, mais do que com as meninas.

Quando pequena, costumava brincar com pedrinhas e peixinhos de um riacho, mas 
tinha uma boneca que ela achava muito linda, a Tippy, que andava de bicicleta.

Desde pequena, via sua mãe atuando como professora, entre livros e cadernos. 
Com certeza isso a influenciou na escolha da profissão. Gostava muito de conver-
sar, pensava em ser médica, mas seguiu a carreira de Magistério.

Hoje, após se aposentar, ela afirma ter muito orgulho de ter sido professora e diz 
ser maravilhoso ter o aluno como companhia no dia a dia.

Neuza Ayres Ribas Perizzotto
Conselho tutelar é 
composto por cinco membros, 
eleitos pela comunidade para 
acompanharem as crianças e 
os adolescentes e decidirem em 
conjunto sobre a medida de 
proteção para cada caso. Para 
participar do conselho é preciso 
ter mais de 21 anos.
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Que tal jogar queimada? 
Você precisa de uma bola e um espaço para dois 
times. Pode-se jogar com 20 ou mais participan-
tes. O objetivo do jogo é queimar o maior número 
possível de jogadores do time adversário.
Divida os jogadores em dois times, trace uma linha 
divisória no meio do campo e atrás de cada linha, 
ao fundo, outra, onde será o cemitério.
Os times se posicionam em cada lado da quadra 
e uma pessoa, depois de sorteio, arremessa a bola 
contra os jogadores do outro time. Se a bola atin-
gir um jogador e ele não conseguir jogar a bola, 
deixando-a cair no chão, será queimado, indo para 
o cemitério. Ele pode também queimar os jogado-
res adversários. Há outras variações, você conhece?

No ano de 1975, nascia, na cidade de Sorocaba, uma linda menina de olhos 
claros, que recebia o nome de Rosana Turini Sola. Ela contou que teve uma 
infância simples e humilde e uma educação muito séria. Lembra que seus 
pais eram muito divertidos e a sua casa vivia sempre cheia de gente nos 
fins de semana.

Ela morava em um bairro muito tranquilo aqui na cidade de Sorocaba, 
onde as crianças podiam brincar na rua. Chegava da escola, tirava o uni-
forme e corria pra rua brincar com seus amigos, principalmente de quei-
mada e mãe da rua.

Quando era criança, houve um fato muito marcante em sua vida... Ela nos 
contou que estava vindo da escola com seu irmão quando, de repente, 
ao passar a mão em uma grade, um cachorro enorme a mordeu na boca! 
Foi preciso ir ao hospital onde levou oito pontos, deixando até hoje uma 
pequena cicatriz. 

Estudou até a 8ª série. Depois disso, teve que parar de estudar para ajudar 
seus pais. Já adulta se casou e teve uma filha.

Hoje ela é dona de casa e tem como passatempo preferido o computador, 
estando sempre ligada nas novas tecnologias!

Sua casa vive sempre cheia de amigos e familiares, assim como faziam seus 
pais. Mas ela não para por aí, não! Sempre que pode, participa ativamente 
na escola, auxiliando as professoras nos passeios realizados pelos alunos!

Rosana se considera uma pessoa realizada, pois realizou o sonho de ser 
mãe e ter uma família.

Rosana Turini Sola Você sabia que no Brasil há 
mais de 83 milhões de internautas e 
que somos o quinto país mais conec-
tado do mundo? O principal local de 
acesso são as lan houses.

Em 21 de abril de 1952, nascia o menino José Baldino na cidade de 
Bernardino de Campos (SP). Sua família era muito grande, composta 
por 12 irmãos.

A sua infância foi muito difícil, porque sua família não era unida e 
seus pais e irmãos eram distantes uns dos outros, trabalhavam muito 
e passavam por dificuldades. 

José estudou até o 4º ano primário e se lembra de duas professoras, 
Rosa e Maria. A escola em que estudava ficava a 6 quilômetros da 
fazenda onde morava e era feita de madeira; vivia infestada de cupim 
e não tinha os recursos que as escolas têm hoje. Naquela época, as 
professoras batiam nos alunos e os colocavam de castigo, ajoelhados 
nos grãos de milho.

José era um bom menino, calmo e ficou de castigo só uma vez.

Tinha muitos amigos, mas se lembra do Zico e da Lurdes, que iam para 
a escola juntos e se davam muito bem, eram boas crianças.

Na infância, não tinha tempo para brincar, pois já trabalhava e tam-
bém não tinha brinquedos. Às vezes improvisava um cavalinho de 
pau feito com cabo de vassoura ou corria pelo quintal rodando uma 
peneira.

Precisou ir trabalhar aos 8 anos na lavoura de café para ajudar seus 
pais.

Seus animais de estimação eram as galinhas, os porcos, a vaca, e cada 
animal que nascia seus pais ofereciam a ele, mas, quando crescia e 
precisavam matar o animal para comer, José chorava e ficava triste.

Quando criança tinha um sonho de ver seus pais e irmãos mais próxi-
mos uns dos outros, mas devido ao trabalho e à correria do dia a dia 
isso não acontecia.

Na adolescência, continuou a trabalhar na lavoura para ajudar na 
renda da família e teve muitos amigos bons e sinceros. Nessa época 
ele gostava de brincar de bete, uma brincadeira que precisa de três 
pauzinhos, uma bola e um taco de madeira.

Nos fins de semana, José se divertia jogando bola com seus amigos, já 
que não tinha condições de sair para passear.

Ia para a cidade apenas uma vez por ano. A cidade era tranquila e seu 
sonho na adolescência ainda era ver seus pais e irmãos unidos.

Em Jandaia do Sul, havia uma praça muito bonita, com belas árvores 
e muitas flores, lugar onde as pessoas namoravam antigamente. Aí 
conheceu Luiza.

Muito tímido, José pediu a um amigo que entregasse um recado para 
ela, dizendo assim: “Moça bonita do laço de fita, quer namorar comi-
go?” Foi amor à primeira vista e assim começaram a namorar.

Casaram-se no ano de 1972, no Paraná, tiveram dois filhos e têm 
quatro netas.

Há 20 anos vieram para Sorocaba e aqui José começou a trabalhar de 
auxiliar de limpeza numa empresa muito grande.

Hoje José trabalha como representante de vendas de peças automo-
tiva.

O animal de estimação de José é um papagaio, de que ele gosta mui-
to. Todas as manhãs dedica um tempinho para acariciar o papagaio 
e cuidar da alimentação e limpeza da gaiola, apesar de que ele vive 
solto. Esse papagaio é muito especial para toda a sua família e para as 
crianças da sua rua, que passam brincando com ele.

José tinha um grande desejo: vestir-se de Papai Noel para agradar e 
presentear as crianças do bairro. Realizou esse trabalho durante qua-
tro anos e contava com a ajuda da sua família, vizinhos, amigos e 
comerciantes do bairro.

José Baldino 

Por que os papagaios falam? O papagaio 
costuma viver mais de 50 anos e é um animal 
muito social. Quando jovens, aprendem a imitar 
as vocalizações dos pais ou de seus donos. As 
aves repetem os sons que aprenderam quando 
brincam, comunicam-se uns com os outros ou 
quando se juntam para afastar um inimigo. Isso 
contribui para reforçar os laços de família. 

Você já leu o livro 
As Frangas, de Caio Fernando 
Abreu? Ele conta uma divertida 
história sobre suas frangas, seus 
animais de estimação.
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Dica de leitura    
Uma boa dica é o livro de Raquel de 
Queiroz, Memória de Menina. A auto-
ra traz histórias de seu tempo: escola, 
brincadeiras, aniversários...

DATAS COMEMORATIVAS 
Dia Nacional do Amigo da Marinha
Dia da Consciência Negra

Novembro é o 11º mês do calendário e tem 30 dias. 
Seu nome se deve à palavra latina novem − nove, 
já que era o nono mês do calendário romano, que 
começava em março.

PERSONAGENS DO MÊS
Carlilo de Brito Soares
Maria Aparecida de Oliveira de Moraes
Jhonny Wilson de Mello Augusto
Saulo da Silva

MEMÓRIA DE SOROCABA  
Em 1870, foi criada a Estrada de Ferro 
Soracabana, que serviu a inúmeras ci-
dades do oeste paulistano. Opera até 
hoje para trens de carga.

Maria Aparecida de Oliveira de Moraes, 44 anos, nasceu em Nova Fátima. Quando 
criança, morou no sítio com seus pais e nove irmãos em uma casa grande, com nove 
cômodos. No quintal, tinha pomar, horta e vários animais, entre eles havia uma galinha 
de que Maria Aparecida gostava muito e era sua galinha de estimação. Quando sua 
mãe dizia que ia matar a galinha, a menina chorava muito.

Durante a infância, estudou em uma escola feita de madeira, com uma sala grande, 
com duas séries e uma professora apenas. Na época, conta Maria Aparecida, os profes-
sores eram bravos e, quando as crianças desobedeciam, levavam reguadas na cabeça.

Disse ainda que seu sonho quando criança era ter o uniforme da escola, que na época 
era caro e seus pais não podiam comprar. Como era boa aluna, a prefeitura da cidade 
doou o uniforme a ela. Também se lembra que sofria preconceito juntamente com 
outra colega por serem negras; outras crianças riam e zombavam das duas.

Ajudava seus pais na lavoura de algodão, e seu irmão gostava de assustá-la com as 
lagartas encontradas em meio à lavoura, colocando-as no saco que ficava amarrado à 
cintura. Quando percebia que a lagarta estava ali, saia correndo e gritando, e seu irmão 
se acabava de tanto rir.

Levava almoço para o pai que estava trabalhando e no caminho precisava passar por 
uma linha férrea; o medo de atravessar a linha fazia com que ela ficasse parada por um 
longo tempo olhando para a linha do trem, até que adquirisse coragem para atravessar.

No ano de 1979, Maria Aparecida e sua família mudaram-se para Sorocaba em busca 
de uma vida melhor. Nessa época, estudava, gostava de ler gibis, escrever poesias, letras 
de músicas e passear com amigos nos fins de semana.

Na adolescência, seu sonho era terminar os estudos, que havia parado porque precisou 
trabalhar, e que seus pais conseguissem a casa própria. Ambos foram conquistados.

Como fez Magistério, chegou a dar aula em nossa escola, mas não seguiu carreira. Por 
conselho de amigos, preferiu montar uma loja de roupas, acessórios, aviamentos e 
material escolar.

O nome “Samira Novidades” foi homenagem a sua filha, que se chama Samira. Quando 
um cliente entra em sua loja, faz questão que seja bem atendido e saia satisfeito.

Maria Aparecida de Oliveira de Moraes

Dia da Consciência Negra    
Essa data foi escolhida por ser o dia 
da morte de Zumbi, líder do Quilombo 
dos Palmares. Zumbi representa a 
luta dos negros contra a escravidão. 
Ele morreu em combate, defendendo 
seu povo e sua cultura. Os quilombos 
eram uma resistência ao regime es-
cravista no Brasil.

O Senhor Carlilo de Brito Soares é militar aposentado, terceiro-sargento da 
Marinha do Brasil. É viúvo, tem três filhos e dois netos. 

Nasceu em 15 de maio de 1953, na cidade de Macau. O pai era militar e to-
mava conta de farol; foi transferido para Pernambuco, onde eles moraram até 
seus 4 anos de idade, quando seu pai foi novamente transferido, desta vez para 
o Rio de Janeiro e tiveram que morar em Ilha Rasa. Seu pai vinha visitá-los a 
cada 15 dias; uma vez ao mês a Marinha levava alimento para as cinco famí-
lias que viviam na ilha, muitas vezes passavam fome, pois alguns alimentos 
chegavam estragados.

Sua infância teve como cenário as praias, não tinha brinquedos que se com-
pram, se divertia com brinquedos que fazia de folha de bananeira, carrinho de 
lata de leite em pó, tambor, pega-pega, muito banho de mar e pescaria. Esse 
gosto ele ainda conserva e tem como companhia Antônio da Silva Proença, 
grande amigo que conheceu em Sorocaba.

O pai era bastante rígido na educação dos filhos. Certo dia, ele e seu irmão 
quebraram a cama numa brincadeira, os dois foram castigados com uma surra 
de vara e ainda tiveram que consertar a cama.

Contou-nos como era o ensino naquela época, falou sobre a palmatória e o 
castigo de ajoelhar nas espigas de milho, quando errava a lição. Disse-nos tam-
bém que é muito grato aos professores, pois ele reconhece o valor do professor. 

Conheceu sua esposa aos 17 anos, aos 19 anos ele se casou e veio para Sorocaba 
em 1995, para trabalhar em Aramar. 

Carlilo de Brito Soares

A palmatória é um instrumen-
to formado por um círculo e uma 
haste, geralmente de madeira e era 
utilizada no passado nas escolas pe-
los professores para castigar alunos 
indisciplinados. Os professores ba-
tiam com a palmatória na palma da 
mão do aluno. Antigamente era cos-
tume os alunos presentearem seus 
professores com palmatórias.

Você conhece a Aramar? 
Responsável pelo desenvolvimento de 
pesquisas nucleares da Marinha do 
Brasil, ali funciona um Laboratório 
onde são realizados os testes de enri-
quecimento de urânio.

O algodão aparece na história séculos an-
tes de Cristo. Na América, alguns vestígios fo-
ram encontrados no Peru, sinal de que os incas 
já manipulavam o algodão. A perfeição dos teci-
dos encontrados daquela época é espantosa. Já 
no Brasil, não se tem notícias de quando exata-
mente o algodão surgiu. Aqui, antes do desco-
brimento, os índios já utilizavam o algodão para 
suas redes, o caroço para fazer mingau e as fo-
lhas da planta para curar ferimentos.
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Hip-hop é uma cultura 
artística que se iniciou du-
rante a década de 1970, nas 
áreas centrais de comuni-
dades jamaicanas, latinas e 
afro-americanas da cidade 
de Nova York e tem quatro 
pilares: o rap, o DJing (que 
vem de DJ), a breakdan-
ce e a escrita do grafite. 
Também inclui a moda hip-
hop e as gírias.

Saulo teve uma infância muito feliz, brincava muito com seus amigos na feira 
livre em que seus pais trabalhavam durante toda a manhã.

Nas férias escolares, viajava com sua família para a cidade de Presidente Prudente, 
no sítio em que seus tios moravam. Era um lindo lugar, com cachoeiras para tomar 
banho, cavalos para montar e árvores de onde comiam as frutas direto do pé. Teve 
um dia em que o papagaio da casa fugiu e foi para o topo de uma árvore; Saulo 
e o primo tiveram o maior trabalho para resgatar o louro; saíram com vários ar-
ranhões dessa aventura.

Outra lembrança maravilhosa da vida de Saulo é a convivência com sua avó, que 
lhe deu toda a educação e foi fonte de amor e união para toda a família; sempre 
fazia grandes almoços reunindo a todos. 

Um dia, quando já era jovem, estava andando de bicicleta quando viu uma linda 
mocinha de cabelos dourados. Pedalou muito rápido em direção a ela e falou que 
queria conhecê-la melhor. A partir desse dia, ele e Ana Paula tiveram muitos mo-
mentos felizes que os levaram ao casamento.

Ao se tornar adulto e precisar sustentar sua família, Saulo se arrependeu de não 
ter estudado mais e ter perdido um tempo precioso de aprendizado. Nessa época, 
já fazia cortes de cabelo e viu nesse trabalho a oportunidade de se tornar empre-
sário. Abriu o salão Afro Art’s, especializado em cortes artísticos para cabelos afro.

O salão foi um sucesso, tornando-o conhecido por toda a cidade de Sorocaba, ao 
ponto de precisar chamar os amigos para ajudá-lo. Ensinou o ofício para a rapa-
ziada e recebeu o prêmio de cidadão emérito por destacar a cultura negra.

Seu trabalho proporciona um destino melhor aos jovens da periferia de Sorocaba, 
com uma carreira profissional digna e respeitada. Esse reconhecimento social o 
levou a aceitar o convite de se candidatar a vereador, convite que aceitou, com o 
propósito de ajudar os jovens excluídos da sociedade.

De todos os feitos de sua vida, o que mais o realiza é ser pai. Ter formado uma 
família com Ana Paula, seu amor de juventude, e gerado dois lindos filhos é o que 
o motiva e impulsiona em busca de uma sociedade melhor.

Saulo da Silva

No dia 2 de maio de 1985, em Sorocaba, nasceu um lindo menino que rece-
beu de seus pais o nome de Jhonny Wilson de Mello Augusto.

Seus pais cuidaram com carinho do menino, porém, quando Jhonny tinha 7 
anos, seus pais se separaram, então ele foi morar com a sua avó no mesmo 
bairro, onde fez muitos amigos e brincava de soltar pipa e jogar bola.

Na adolescência, vendo a dificuldade financeira de sua mãe para cuidar de 
seus irmãos, começou a cortar cabelo de seus amigos nos fins de semana na 
sua casa e, durante a semana, fazia pequenos trabalhos em uma serralheria.

Alguns anos depois, Jhonny aceitou o convite de seus amigos Saulo da Silva 
e Lucas Emanuel, para fazer parte do primeiro salão de cabeleireiro Afro Art’s.

Jhonny gostava da dança de rua, grafites e de toda a cultura hip-hop. Seus 
grafites acabaram virando desenhos que “fizeram a cabeça” dos clientes do 
salão.

A partir daí, o salão Afro Art’s se expandiu em Sorocaba e Votorantim. Hoje 
conta com a participação de mais de 20 funcionários, a maioria jovens de 
periferia, e virou não somente um salão de cabeleireiro, mas uma oportuni-
dade aos jovens de terem uma carreira. Sempre que possível, eles vão até as 
comunidades para fazer cortes beneficentes para crianças e jovens carentes.

Hoje, ele tem 27 anos e seu maior sonho é se casar com a namorada, Évelyn, 
construir sua família e seu lar.

Jhonny Wilson de Mello Augusto

Você sabe fazer uma pipa? 
Você vai precisar de:

• 3 varetas (uma com 50 cm, duas com 30 cm)
• Papel de seda
• Linha de pipa (linha 10) 
• Cola branca, palito de dentes e tesoura
• Sacolas plásticas

Pegue a vareta maior e amarre uma das menores a 10 cm 
da ponta, fazendo uma cruz. A segunda vareta deve ser 
amarrada a 19 cm da primeira. Passe a linha por toda a 
volta da armação.
Corte o papel. Para isso, posicione a armação sobre a fo-
lha aberta e, com a tesoura, recorte deixando uma mar-
gem excedente de aproximadamente dois centímetros. 
Dobre todas as bordas e cole-as na “capa” da pipa, como 
se estivesse embrulhando a linha da armação.
Nesse ponto, sua pipa deverá ter o aspecto final. Ou qua-
se, visto que precisamos ainda dar a envergadura e colo-
car o estirante.
Para envergar a vareta superior (somente ela), segure nas 
pontas e entorte como se fosse quebrá-la (mas cuidado 
para não forçar demais), e amarre com a linha, formando 
um arco.
Para o estirante, faça dois furos com o palito mais próxi-
mo possível da junção da vareta superior, amarre a linha 
em torno dessa junção, deixando cerca de 50 cm da linha 
com folga, e amarre na extremidade inferior. Cerca de 5 
cm da amarra superior, faca um laço para poder prender 
a linha e pronto, o cabresto está finalizado.
A etapa final é a confecção da rabiola. Para isso, dobre as 
sacolas plásticas na vertical, e corte as alças e o fundo, e 
corte pequenas “fatias” de sacola. Desenrole-as, corte-as 
ao meio, amarrando em outro pedaço de linha. Quanto 
maior a rabiola, mais estável será a sua pipa.

O que faz um vereador? 
Ele tem a função de estabelecer ou 
decretar leis. Ele propõe as leis e fiscaliza 
os atos do prefeito e sua equipe. Ele 
deve aprovar leis sobre o que interessa à 
cidade. Ele não pode propor leis como as 
de construção de creches ou escolas, que 
implicariam despesas, mas pode apresentar 
projetos como esse ao Executivo (prefeito).

Qual o 
significado do 
termo afro? 
Ele remete à 
descendência negra, 
de origem africana.
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Forró    
Popularmente, diz-se que a origem 
da palavra forró é uma  expressão da 
língua inglesa for all − para todos. 
Segunda contam, no início do século 
XX, engenheiros britânicos instalados 
em Pernambuco para construir a fer-
rovia Great Western promoviam bai-
les abertos ao público, ou seja, for all. 

DATAS 
COMEMORATIVAS 
Dia do Voluntario
Dia da Família
Dia dos Direitos 
Humanos

Dezembro é o 12º e último mês do ano do nosso calendário. 
Sua duração é de 31 dias. Dezembro deve o seu nome à palavra 
latina decem − dez, pois era o décimo mês do calendário romano, 
que começava em março.

Em 21 de dezembro ou data próxima, o Sol atinge o ponto mais ao 
sul em sua trajetória pelo céu. É o solstício de verão, começo do 
verão no Hemisfério Sul e do inverno no Hemisfério Norte.

PERSONAGENS DO MÊS
José Onézio Silva
Josué de Lima
Lúcia de Abreu Pereira 
Alexandre Ferreira Agostini
Mário Lucio de Oliveira
Marzukevicz Antônio FariaSOROCABA  

Ao longo dos últimos anos, a ci-
dade de Sorocaba vem passan-
do por projetos de urbanização 
de ruas e avenidas, o que tem 
trazido muitas melhorias para a 
cidade. Hoje ela é um importan-
te polo industrial no interior do 
Estado de São Paulo e do Brasil.

Josué de Lima tem 32 anos e mora há muitos anos em Sorocaba, pois este é um lu-
gar do qual ele gosta muito. Aqui as pessoas são humildes, simpáticas e receptivas.

Quando era menino, o que mais gostava de fazer era jogar futebol com seus ami-
gos Julio e Adriano, até mesmo porque, naquele tempo, eles não tinham muitos 
brinquedos. Por isso, também um dos momentos mais felizes da sua infância foi  
ganhar de presente uma bicicleta usada, mas que não tinha nem pneu.

Eles estudavam na Escola Antônio Cordeiro e, com o tempo, começaram a matar 
aula, mas logo descobriram que isso não era legal. 

Hoje ele trabalha como vigia e cursa a faculdade de Publicidade e Propaganda. Na 
faculdade teve a ideia de criar um blog sobre o bairro, mostrando as coisas legais 
que acontecem lá e também solicitando melhorias, para que quem cresce nele nos 
dias atuais não sofra os mesmos preconceitos vividos pelos primeiros moradores.

Hoje ele também tem um trabalho de distribuição de sopa para moradores de rua 
e de brinquedos para as crianças, além de um  espaço onde funciona a biblioteca 
comunitária. Seus planos são ampliar os espaços de leitura para outros bairros e o 
blog e ainda editar um jornal que abranja toda a região.

Para Josué, o cuidado com a natureza e o respeito com os animais são muito 
importantes, e ele nos contou uma história muito engraçada: um dia voltando 
do trabalho, ao amanhecer, ele aguardava pelo ônibus do Parque das Laranjeiras 
quando surgiu um cachorrinho que sempre brincava com ele. Então ele pensou:

— Se esse cachorrinho subir no ônibus comigo, levo ele para minha casa. E foi o 
que aconteceu, até hoje esse cachorrinho vive muito feliz com o Josué.

Josué de Lima

José Onézio Silva é casado e tem 58 anos. Nasceu na pequena e humilde cidade chamada Princesa 
Isabel. Vem de uma família muito simples; ganhavam a vida trabalhando na roça, plantando e co-
lhendo milho, verduras, mandioca etc.

Onézio teve uma infância bastante saudável. Tinha muitos passarinhos, brincava de estilingue, cava-
lo de pau, burro arreado, futebol e muitas outras brincadeiras. Seu tempo era dividido entre escola, 
trabalho e diversão.

Na adolescência, Onézio teve uma grande surpresa, seu pai realizou um grande desejo que ele pos-
suía: ter um burro. Sendo um bom filho e ótima pessoa, ele foi presenteado com aquele que seria 
seu melhor amigo. Deu-lhe o nome de Kalunga. O burro o ajudava muito em todas as tarefas que 
Onézio realizava.

Após um longo dia de muito trabalho, ele se arrumava, passava um perfume bem cheiroso e ia 
ao baile que havia na cidade, popularmente chamado de forró. Entre um baile e outro, conheceu 
Amélia. Depois de namorá-la tornou-se seu companheiro até os dias de hoje.

Aos 25 anos, Onézio e Amélia casaram-se lá em Princesa Isabel, tiveram três filhos. Com a família cons-
tituída, resolveram mudar-se para Sorocaba, em busca de melhores condições para criar seus filhos.

Os anos passaram, Onézio viu os filhos crescerem, casarem, somente então ele se aposentou como 
motorista. Trabalhou como motorista por muitos anos. Após sua aposentadoria, como os filhos já 
estavam independentes, resolveu dedicar-se totalmente à igreja com trabalhos voluntários.

Em datas festivas, se programava juntamente com sua esposa, filhos, irmãos, sobrinhos, para se reu-
nirem com seus pais em Princesa Isabel. Esses momentos foram os mais significativos, todos juntos 
comemorando a vida, a amizade e o amor entre eles.

José Onézio Silva

Você sabia que kalunga 
ou calunga é o nome atribuído 
aos descendentes de escravos fugidos 
e libertos das minas de ouro do Brasil 
central? Eles formaram comunidades 
autossuficientes e viveram mais de 
200 anos isolados em regiões remotas, 
próximas à Chapada dos Veadeiros.  

Blog ou blogue, do termo inglês web log, diário 
da web, é um site que permite a atualização rápida a 
partir de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. 
Estes são, em geral, organizados de forma cronológica 
inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, 
podendo ser escritos por um número variável de pes-
soas, de acordo com a política do blog. Hoje em dia, 
qualquer pessoa pode criar seu blog, gratuitamente.

Você já leu Os Bichos Que 
Tive, de Sylvia Orthof? Nesse li-
vro, muito engraçado, ela conta 
a história de todos os bichos de 
estimação que já teve!
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Você conhece a origem do 
nome favela? 
Sua origem vem da Guerra de Canudos. 
O povoado de Canudos, que desafiou o 
governo federal, foi construído perto de 
um morro chamado Favela, nome de uma 
planta da região. Após a guerra, alguns 
soldados que voltaram ao Rio de Janeiro 
deixaram de receber o soldo (salário). Sem 
condições financeiras, eles se instalaram 
no Morro da Providência, em barracos 
provisórios e este local recebeu então o 
nome Morro da Favela. A partir da década 
de 20, o conjunto de barracos que se 
erguiam sobre os morros do Rio de Janeiro 
passou a ser chamado de favela.

Lúcia de Abreu Pereira, uma senhora um tanto tímida, tranquila, de pouca con-
versa, mas de boa vontade, pois teve que remexer na sua memória. Nasceu em 
um desses dias  4, 8 ou 9 de setembro de 1956, pois nos seus documentos apare-
cem várias datas, na cidade de Fortaleza.

Dona Lúcia tem pequenas e boas lembranças do tempo que já se foi, quando ia 
à praia com sua mãe. 

Foi morar com seus tios na cidade do Rio de Janeiro quando ainda era criança, e 
não tem boas memórias dessa época. Bem que ela queria brincar, mas não podia 
e foi obrigada a fazer coisas de adulto, como trabalhar cuidando de crianças 
pequenas. Também limpava a casa, mas ouvia muitas reclamações e, às vezes, 
apanhava porque não fazia as tarefas como sua tia lhe dizia. Dona Lúcia lembra 
desses momentos com muita tristeza; fala que sua tia nunca gostou dela.

A casa no Rio de Janeiro ficava em uma favela; no alto de um morro, era um 
sobrado de madeira, bem simples, e, quando chovia forte, todos ficavam preocu-
pados com a situação. Tinha goteira por todo lado e risco de desabamento.

Depois de um tempo, Dona Lúcia voltou a morar com seus pais em Fortaleza. 
Estava com a idade de 9 para 10 anos, e viu aí uma oportunidade para entrar na 
escola. Teve que se esforçar muito, pois estava atrasada. Infelizmente, chegou 
apenas à 4ª serie. Seu sonho era chegar até a 8ª serie, para que tivesse a festa de 
formatura. Mais uma vez teve que deixar suas escolhas de lado para trabalhar.

Um dia, Lucia encontrou o amor de sua vida, Raimundo, homem honesto e gen-
til, e ficaram noivos. Foi quando Raimundo recebeu uma proposta de trabalho, 
mas era bem longe de lá, na cidade de Sorocaba, e ela resolveu acompanhá-
lo. Decidiram, então, que iriam se casar e escolheram morar nessa nova cidade. 
Voltaram para Fortaleza, pediram a permissão dos pais para se casarem. 

Precisava ser tudo muito rápido, porque o trabalho não podia esperar. O casa-
mento foi realizado apenas no cartório, bem simples, não convidaram ninguém 
nem fizeram festa para comemorar. 

Retornaram a Sorocaba já casados no civil para começarem uma nova vida. 
Tiveram seis filhos. Hoje já é avó e deseja que seus netos tenham a infância que 
ela não teve. 

Lúcia de Abreu Pereira

Mário Lucio de Oliveira nasceu em Piedade, em 18 de maio de 1963. É ca-
sado, tem quatro filhos, dois são casados, é avô de uma menina de 4 anos e 
aguarda a chegada de outro.

È empresário de uma rede de supermercados, onde ocupa o cargo de gestor 
financeiro. De origem humilde, foi criado por sua mãe e por sua avó. Ele tem 
mais dois irmãos; ele é o mais velho.

O que guarda em sua memória na infância é muito triste devido às condições 
em que viviam. Sua mãe não queria barulho durante o dia e, por isso, chegou 
a apanhar muito. A melhor parte de sua infância foi quando veio morar jun-
to com seus irmãos, aos 8 anos de idade; era bom brincar com eles.

Com 11 anos começou vender bala de coco na porta da escola, foi engraxate, 
carregador no Ceagesp, de onde às vezes trazia alimento para casa, pois nem 
sempre recebia pelo serviço prestado.

Estudou até a 7ª série, fazia tudo da melhor maneira, sentava-se nas primei-
ras carteiras. Estudou pouco devido ao trabalho, mas sabe como é impor-
tante estudar. Um dia teve que escolher entre o estudo e o trabalho, pois o 
horário da empresa não favorecia.

Teve uma adolescência também bastante conturbada. Na fase adulta, con-
sidera que o melhor foi seu casamento com Elza, há 30 anos, pois pôde ter 
uma família que não teve quando criança e dar aos filhos tudo o que não 
teve: amor, carinho respeito.

Em 2009, numa sexta-feira 13, subiu na escada para trocar um reator no teto 
de um salão comercial, recebeu uma descarga elétrica que o jogou a três me-
tros de distância com escada e tudo. Caiu quebrando algumas telhas e sobre 
um ferro de construção de 8 polegadas; ficou espetado. O ferro entrou em 
sua coluna, permaneceu ali preso até a chegada dos bombeiros, que serraram 
o ferro para tirá-lo e levar ao hospital. Foram momentos de angústia e dor. 
Mas teve muita sorte, pois não ficou com sequelas.

Sobre seu trabalho, diz ter começado cedo e aprendeu a batalhar. Gosta do 
que faz, mas não se considera realizado. Está sempre em busca de algo novo. 
Trabalhou em algumas empresas em Sorocaba à noite; durante o dia vendia 
verduras. Montou uma quitanda na garagem de casa. Saiu da empresa e in-
vestiu no ramo. Hoje é franqueado de uma rede de supermercados.

Mário Lucio de Oliveira

Receita de bala de coco 

Ingredientes:
• 1 vidro de 200 ml de leite de coco (integral)
• A mesma medida de água
• 1 kg de açúcar refinado

Como fazer:
Pegue uma panela de alumínio.
Você precisa também de uma pia de mármore ou, no mínimo, granito e tem que estar 
bem gelada. Se necessário, colocar um saco plástico com pedras de gelo, no mármore, 
até ficar bem frio.
Coloque o leite de coco, a água e o açúcar na panela e mexa bem, até dissolver o açúcar.
Com um pincel molhado em água, limpe as bordas da panela, pois se ficarem cristais de 
açúcar, a bala pode açucarar.
Leve ao fogo e não mexa mais. A calda vai subir e depois começar a reduzir. Quando 
estiver borbulhando e começar a amarelar, abaixe o fogo e comece a testar o ponto.
O ponto: com a ponta de uma colher, tire um pouco de calda, e jogue sobre uma xícara 
com água, em temperatura ambiente, fazendo movimentos circulares. A calda cai em 
fios. Pegue esses fios com os dedos e tente quebrá-los. Se quebrar como se fosse vidro, 
está no ponto. Caso contrário, continue testando até chegar ao ponto, sempre trocando 
a água da xícara.
Vire no mármore untado com margarina (não use manteiga, pois a bala ficará rançosa). 
É importante que não raspe a panela, apenas vire-a no mármore e deixe escorrer a 
calda, senão ela pode açucarar.
Quando as beiradas da massa começarem a endurecer (cuidado para não se queimar), 
comece a virar a massa no mármore, colocando na parte que está mais fria. Quando 
ficar na temperatura da mão, comece a puxar (esticar/estique várias vezes), até que 
fique bem branquinha e riscada. Então, corte com tesoura e deixe secar espalhadas 
sobre o mármore ou um tabuleiro. Após secar (elas já não grudam umas nas outras, mas 
ainda estão duras), coloque-as em recipiente tampado para amolecer.

Você sabia que o 
primeiro supermercado 
foi inaugurado há 
mais de 70 anos, nos 
Estados Unidos?
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Curiosidade matemática    
Os textos matemáticos mais antigos 
foram encontrados na Mesopotâmia, 
onde também foi inventado o ábaco, 
primeiro instrumento mecânico para 
calcular. As tabuadas foram criadas 
entre 3000 e 2500 a.C.

No dia 25 de fevereiro de 1983, nascia Alexandre Ferreira 
Agostini. Morava com os pais e uma irmã. Teve uma in-
fância muito feliz, gostava de jogar bola e videogame.

Seus pais frequentavam a igreja, mas ele não gostava. Foi 
morar na Vila Angélica com a família e, quando comple-
tou 8 anos, infelizmente seus pais se separaram. Morou 
um tempo na casa do seu pai, mas, como não se davam 
bem, foi morar com sua mãe e irmã.

Na sua juventude, um amigo comentou que a igreja se 
reunia e jogava futebol; foi assim que começou a gostar 
de ir à igreja. Com o passar do tempo criou o clubinho no 
campinho do prédio da oficina da pastoral e atualmente, 
na Oficina do Saber, aos sábados, ensina Bíblia e brinca-
deiras. Fez faculdade de Matemática.

Alexandre Ferreira Agostini

Drible da vaca ao contrário    
Pelé, considerado o maior atleta do século XX, era capaz de 
driblar seus adversários sem sequer tocar na bola. Foi o que 
fez com o goleiro uruguaio Mazurkiewski durante a Copa do 
Mundo de 1970, no México. A bola passou por um lado, Pelé 
por outro e Mazurkiewski ficou no meio do caminho sem 
entender nada. Pena que Pelé chutou para fora! Mesmo não 
resultando em gol, é um lance lembrado até hoje como um 
dos mais sensacionais de todos os tempos.

Marzukevicz Antonio Faria nasceu em 1972, na cidade de 
Bandeirantes. Recebeu esse nome porque o pai quis ho-
menagear o goleiro do Uruguai que jogou contra o Brasil 
na Copa de 70. Na partida, Pelé driblou o adversário com o 
chamado “drible da vaca ao contrário”. O nome é de origem 
russa, já que o goleiro do Uruguai era filho de russos. Ainda 
pequeno, era chamado de Kedi, mas com o passar do tem-
po ficou conhecido como Kedão.

Seus pais constituíram uma família numerosa e, além de 
Kedão, tiveram mais seis filhos. Na época da sua infância, 
não havia muitos brinquedos eletrônicos como existem nos 
dias de hoje; as coisas eram bem mais difíceis, mas seus pais 
sempre fizeram o possível para que fosse uma criança feliz.

Gostava de soltar pipa, jogar bola, brincava de polícia e 
ladrão, pega-pega, bola buraco, mãe da rua, mas desde pe-
queno a brincadeira favorita era o futebol.

Com 7 anos de idade, começou a jogar bola no São Bento 
(time da cidade de Sorocaba). Todos os dias, treinava na 
parte da manhã e estudava no período da tarde. Era uma 
criança muito responsável, tinha consciência dos seus com-
promissos.

Sua infância também foi marcada pelas amizades, tinha 
muitos amigos, brincavam de tudo, podiam ficar na rua, 
brincar até tarde, nada era proibido. Seu melhor amigo era 
o seu irmão; brigavam e brincavam muito.

Com 4 anos, entrou na pré-escola e, quando tinha 7 anos, 
estudava numa onde havia uma piscina. A alegria era maior 
quando sabia que naquele dia iria entrar na piscina.

Há pouco tempo, Kedão esteve num evento onde faziam 
uma reportagem sua na TV e ficou surpreso quando desco-
briu que um antigo professor seu assistia e o reconheceu.

Passou a adolescência e a juventude disputando campeo-
natos no São Bento e participando de treinos todos os dias 
no período da manhã.

Seu primeiro emprego foi como jogador de futebol no São 
Bento. Aos 15 anos, recebeu seu primeiro salário. Lembra-
se de que, quando terminava o treino, saía com muita 
fome. Sempre passava pelo centro da cidade e via aqueles 
carrinhos de cachorro-quente, então, no dia que recebeu 
o primeiro salário, comprou um cachorro-quente daqueles 
que vinham no saco plástico e a salsicha escorregava no 
molho.

Como não gostava muito de sair para bares e baladas, em 
sua época de juventude conheceu sua esposa Nilza numa 
lanchonete no Sorocaba Clube. Namorou durante seis anos 
e casou-se com 24 anos.

Atualmente vive muito feliz com sua esposa e os três filhos.

Só depois de casado, resolveu fazer faculdade de Educação 
Física. Concluiu o curso em 2007 e hoje faz pós-graduação 
em Marketing.

O Projeto Bola da Vez teve início no ano de 2002. Na épo-
ca, Kedão também dava aulas no projeto da Rede Estadual 
de Ensino Escola da Família. Como no bairro onde morava 
havia um campo de futebol, sempre levava seu filho para 
jogar bola; as crianças do bairro também brincavam lá e, 
aos poucos, o número delas foi aumentando.

Hoje o Projeto Bola da Vez conta com mais de mil crianças 
em vários núcleos da cidade, é reconhecido pelo governo 
federal e é também um dos projetos mais conhecidos do 
interior paulista.

Seu time do coração é o Corinthians, mas também torce 
para o Atlético e o São Bento (de Sorocaba).

Marzukevicz Antônio Faria

Declaração dos Direitos Humanos 
Os direitos humanos são os direitos e liberdades 
básicos de todos os seres humanos. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
da Organização das Nações Unidas afirma que 
“todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e 
de consciência, devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade”.
Um dos documentos mais antigos que se refere aos 
Direitos Humanos é o Cilindro de Ciro, que contém 
a declaração do rei persa Ciro II, de 539 a.C.
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Agradecemos a todos os envolvidos no projeto – entrevistados, alunos, professores, 
coordenadores, equipe técnica, Secretaria de Educação, Fundação Toyota e Ministério 
da Cultura –, que possibilitaram que mais estas histórias pudessem ser agora com-
partilhadas também com você, leitor.
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