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NOTÍCIAS

Washington Luís,
notável brasileiro

Iniciada a 1ª fase para construção
de casas populares em Barrânia

Advogado, historiador e político brasileiro, décimo primeiro presidente do estado
de São Paulo, décimo terceiro presidente do Brasil e último da República Velha.
Washington Luís Pereira
de Souza nasceu no dia 26 de
outubro de 1869, em Macaé,
no Rio de Janeiro. Filho de família prestigiada no Império,
estudou no Colégio Pedro II,
no Rio de Janeiro, e formou-se em direito em São Paulo.
Nomeado promotor público
do município de Barra Mansa,
no Rio de Janeiro, renunciou
ao cargo para dedicar-se à advocacia em Batatais, interior
de São Paulo.
Foi eleito vereador em 1897
e prefeito de Batatais em
1898. Em 1900, casou-se com
Sofia de Oliveira Barros, filha
de um cafeicultor de Piracicaba, o que reforçou sua ligação
com a oligarquia paulista.
Com o apoio dela, foi eleito
prefeito da capital em 1914
e governador do Estado em
1920, quando proferiu sua
famosa frase: “Governar é
abrir estradas”. Investiu na
modernização da infraestrutu-

ra de transportes, construindo
1.326 quilômetros de novas
estradas no Estado. Assumiu
a presidência da República
em 15 de novembro de 1926.
Encontrou a economia em
crise de endividamento interno e externo e de retração das
exportações, em parte provocada pela crise econômica
mundial. Criou o primeiro
serviço de Inteligência do
Brasil em 1928. Foi deposto
pela Revolução de 1930, vinte
e um dias antes do término
do seu mandato como presidente, por um golpe militar,
que passou o poder, em 3 de
novembro, às forças político-militares comandadas por
Getúlio Vargas, na denominada Revolução de 1930. Era
cognominado O Paulista de
Macaé, pois, embora nascido
no Rio de Janeiro, sua biografia política foi toda construída
em São Paulo. Era chamado
também de O estradeiro; e,

durante a Revolução de 1930,
de Doutor Barbado pelos seus
opositores. Viveu os 17 anos
seguintes exilado na Europa
e nos Estados Unidos e, em
1947, voltou ao Brasil. Historiador e membro da Academia
Paulista de Letras, escreveu
livros e ensaios sobre a história brasileira. Morreu em
São Paulo, em 4 de agosto
de 1957.

Um novo olhar, para quem
não quer só diversão...
“A ignorância popular é a mãe da servilidade e da miséria”. Rui Barbosa, o grande Águia de Haia. “É urgente reeducar! Cuida do Espírito, reforma o
Ser Humano. E tudo se transforma.” Paiva Netto, insigne educador brasileiro.
O espírito realizador dos
jovens estudantes do 5º semestre do curso de Pedagogia
do ISES – Instituto Sumaré de
Ensino Superior faz com que
um trabalho sobre Didática
ganhe uma nova dimensão a
partir de uma proposta feita
pela respeitada professora
Bruna Ribeiro. Sua performance pedagógica em sala de
aula deu aos alunos a verdadeira amplitude da Didática e
um novo horizonte. Portanto,
“o que parecia um simples
trabalho para conclusão de
semestre tornou-se um desafio empreendedor”. É assim
que esses jovens encararam
a tarefa de fazer um Blog
Acadêmico, o “Pedagonews”,
para discorrer sobre Didática,
seus princípios teóricos, pontos em comuns, reportagens,
indicações de leituras e vídeos. O grupo é formado por 12
aguerridos integrantes. Ei-los:
Eduardo Souza, Gildete
Porcino, Josenilda Claudio,
Kátia Paiva, Magda, Maria
Neves, Mariana Moraes,
Marta Silvestre, Miriam
Rabello, Mônica Batista e
Patrícia.
Sem dúvida, um tremendo
desafio criar e editar uma
revista pedagógica. “Como
a internet é meio de divulgação fortíssimo, decidimos
ampliá-la e mantê-la no

ar após a apresentação do
trabalho”, comenta a Equipe
Pedagonews.
Realmente trata-se de interessante ferramenta que
disponibiliza importantes
informações sobre as tendências e novidades na Educação.
Ideal, portanto, para os profissionais do Ensino quanto para
os estudantes e seus pais. “É
um site destinado a todos os
apaixonados por Educação,
possuindo dicas de leitura,
filmes, passeios culturais e
textos que levam à reflexão.
Através dele, buscamos interagir diretamente com o
nosso público com fóruns,
enquetes e mensagens. Esperamos que aproveitem a
nossa iniciativa e participem

do nosso espaço. Sua contribuição é fundamental para
o nosso sucesso”, prossegue.
Em suma, após acurada pesquisa com os leitores, a Pedagonews constatou que existe
uma crescente preocupação
no que se refere à didática
e a forma com que ela tem
sido trabalhada nas escolas.
“Pensando nisso, disponibilizamos textos abordando o
pensamento de Comenius,
Rousseau, Pestalozzi e Herbart”, remata.
Leia mais: http://pedagonews.webnode.com/sobre-nos/
Acompanhe as postagens e
curta a fanpage no facebook:
http://www.facebook.com/
PedagoNews

Serviços de terraplanagem.

Os trabalhos para a construção das 50 casas populares em Barrânia já foram
iniciados. Essa primeira
etapa é composta pela terraplanagem; e, em seguida,
será feita a instalação da
infraestrutura, como redes
de água e esgoto, galerias
de águas pluviais, guias e

sarjetas.
As casas populares de
Barrânia terão o mesmo
padrão das casas populares
de Caconde, compostas de:
sala, cozinha, banheiro, três
quartos e área de serviço. E
serão destinadas às famílias
de baixo poder aquisitivo.
Vale ressaltar que a cons-

trução de casas populares
em Barrânia é um trabalho
inédito e visa diminuir o
défi cit habitacional, movimentar o setor da construção civil, gerando emprego
e renda, e oportunizar o
acesso à moradia de digna
com preço acessível à população do Distrito.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA

Festa: 12 de Outubro. Comemora-se todo dia 12.
Sempre que você se encontrar diante de uma situação DIFÍCIL, frente à qual suas forças e seus
conhecimentos são impotentes para RESOLVER, não entre em pânico, peça ajuda a Nossa SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA.
ORAÇÃO - Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos,
Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos
e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e Querido Jesus Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim e a
minha família contra as doenças, a fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Atenda
ao meu pedido (fazê-lo). Soberana Senhora dirige-nos em todos os negócios Espirituais e Temporais;
livrai-nos das tentações do demônio para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de
vossa puríssima Virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar, e participar
da eterna glória, por todos os séculos. Amém! Rezar: 1 Pai- Nosso; 1 Ave, Maria!; e fazer o Sinal da Cruz.
Publico esta poderosa prece em agradecimento por uma graça recebida, bem como para propagar
os benefícios e devoção a Nossa Senhora Aparecida.
R.C.M.

