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Você merece, você confi a!
Pça. Josefi na de Barros Tostes, 13

Tel.: 3852 3767

Açougue do

belchior
Praça do Mercado, 11

Tel.: 3852 1356

AO REI DOS

O Magazine mais popular do norte fl uminense
de José Ferreira de Assis

Móveis em todos os estilos
Eletrodomésticos - Presentes fi nos
Artigos para decoração - Luminárias

Tel/fax: 3852 0874
Rua Marechal Floriano, 152/148

BARATEIROS

Liberdade de Expressão

 
  Com a aproximação do Carnaval mi-
nhas lembranças vão se retrocedendo até 
encontrar o tempo em que nossa gente 
cantava e aplaudia as Escolas de Samba. 
No início eram quatro, as inesquecíveis.
    A primeira era pequena, porém, sempre 
empenhada em dar alegria a todos nós: a 
“Escola de Samba Chacrinha”. Ela vinha 
trazendo nas cores vermelho e branco as se-
nhoras baianas com seus gingados emocio-
nando e mostrando que a idade não era em-
pecilho para sambar. Comemorando aquele 
espetáculo, Jair Polaca  com seu jeito calmo 
e de chapéu de panamá (era sua marca) que 
o identifi cava como criador e organizador 
daquela Escola, sempre contando com a co-
laboração de sua fi lha Janilda. No meio des-
sa euforia carnavalesca os carros alegóricos 
chamavam a atenção do povo que se encan-
tava com as belas fantasias cintilantes e em-
plumadas exibidas por Fernandinho, Jorge 
Frederico, José Nunes (Zezé Crochê). Era 
um correr para a beira da calçada e aplaudi-
-los, estendendo os mesmos a porta- bandei-
ra Íris e sua elegância ao dançar empunhan-
do o símbolo da Escola. Que pena! Ficou 
distante tudo isso, só resta lembranças.
      Mais tarde, vindo de longe, chegou Calil 
Saluan e para alegrar mais Miracema que 
o acolheu, criou a Escola de Samba Uni-
dos no Samba e na Cor, era azul e branco. 
Para mostrar o quanto ela possuía uma ba-
tida especial de bateria colocou Catarina 
como porta- bandeira e Zil como mestre-
-sala. Eles rodopiavam ao som da percus-
são, recebendo aplausos, emocionando o 
público com a leveza dos giros e o sorriso 
aberto de Catarina. As alegorias exuberan-
tes se completavam com os carros, tendo 
em um deles sua fi lha Esmeralda (Aldinha) 
em rica fantasia, mostrando dessa maneira 
a participação da família nos sonhos em 
azul e branco de Calil Saluan. O tempo foi 
passando e esses desfi les saíram de cena. 
Quando ao passar pela rua eu via a fi gura 
carnavalesca de Calil Saluan, vinha a mi-
nha mente as lembranças de quanto nossa 
gente foi mais alegre ao ver aquela Escola.
     Minhas recordações começaram ouvir 
um som vindo lá da Rodagem. Esse ia che-
gando transmitindo inocência, pura alegria, 
era a “Escola de Samba Sorriso da Criança.” 
Parecia vê-la adentrando pela Rua Direi-
ta, tendo à frente o senhor Carmindo (José 
do Carmo Soares) e os sorrisos de seus pe 

Tema: Aceno

Sua imagem em mim fi cou,
gravada naquele aceno.
Quanta dor você deixou,
neste gesto tão pequeno!

Aceno e ele não responde.
Um soluço vem no peito.
A saudade  vem e se esconde,
bem quietinha onde me deito.

Tema: Falta

Sinto, sua imagem me abraça.
Busco nela a minha paz.
A cada dia que passa,
mais falta você me faz.

Tema: Medo
Trago sua imagem comigo.
Não quero vê-la morrer.
O maior medo que eu tenho,
é o medo de lhe perder.

B.D.F.

tel:3852 1097
Rua Claudio Aquino,45-Hospital

Churrasco à Kilo Batata Frita

Botequim

     

PARAÍSO
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO 

E CHEQUES PRÉ.
ENTREGAS EM DOMICÍLIO.

RUA MARECHAL FLORIANO, 476, COM FUNDOS PARA RUA 
EFREN ASSED KIK, 20 (PRAÇA DA RODOVIÁRIA)

TEL.: 3852 3135

MERCADO

Lembranças
June de Souza Carvalho-AML 

quenos componentes, enchendo nossas ruas.  
  E as Escolas continuaram desfi lando pela 
minha memória. As lembranças vão se tor-
nando mais nítidas e mais um som vem 
se aproximando dos meus ouvidos. Meus 
olhos pareciam ver rapidamente os foliões 
da “Escola de Samba Alto do Cruzeiro” 
A cor dela alegrava por onde passava, era 
laranja e azul. As pessoas que dela faziam 
parte desciam lá do Cruzeiro e o trajeto 
para a concentração tinha que ser a Rua 
das Flores (Rua Cel. José Carlos Moreira) 
e nós moradores, fi cávamos esperando a 
passagem deles e pedíamos para que pa-
rassem de modo a apreciarmos suas fan-
tasias. Eram feitas com plumas, paetês, 
cetim, e eles se transformavam em reis e 
rainhas, sambistas, de tudo misturado. A 
simplicidade daquelas pessoas tornava o 
sonho em realidade nos três dias de Momo.
  Durante muitos anos essas Escolas en-
cheram de alegria nossa gente e nossas 
ruas, servindo de incentivo para que ou-
tras agremiações fossem se formando.
Houve uma época em que nossa cidade che-
gou a ter mais de seis Escolas, como: Escola 
de Samba Arco-Íris (Paraiso do Tobias), Es-
cola de Samba Unidos Por Acaso (Socieda-
de Musical XV de Novembro – Piscina ), Es-
cola de Samba Ipiranga (Venda das Flores), 
Escola de Samba Magnatas ( Rua do Café), 
Escola de Samba Reação, Escola de Sam-
ba CEHAB. Como exceção dessa última, 
as demais tiveram um tempo curto de vida.
Com todos os percalços de uma cidade com 
pouco poder econômico, não deixa de ser 
alegre. A cidade perde muitas vezes, mas 
se levanta. E é desse jeito de viver que o 
povo não se deixa entristecer e sempre re-
nova sua alegria. Sentimos saudades dessas 
Escolas de Samba tradicionais? Sentimos, 
porém não fi camos desamparados no Car-
naval. Existem os blocos que nos contagiam 
com seus sons carnavalescos, ora cantando 
em versos suas comunidades, ora homena-
geando aqueles que não devem ser esque-
cidos. Assim sendo o Bloco da JOVE fará 
uma ODE (COMPOSIÇAO LÍRICA) ao 
inesquecível Jair Polaca e a Escola de Sam-
ba do Chacrinha  pelas ruas de Miracema.
Este carnaval vai ser um pouco diferente, 
mesmo com toda a alegria dos Bois Pin-
tadinhos fazendo a criançada correr do 
boi e da mulinha, do Mineiro Pau com o 
toque tradicional de suas batidas e os blo-
cos que vêm contagiando a todos. Mes-
mo assim, a rua fi cará com um vazio.
  Neste Carnaval não veremos mais Ca-
lil Saluan aplaudindo os que desfi lavam. 
Ele partiu e foi se juntar ao Jair Polaca e 
seu Carmindo. Lá em cima, eles vão fa-
zer uma Escola com o nome    ESCOLA 
DE SAMBA UNIDOS PELA SAUDA-
DE. As baianas lá estarão e serão como 
os arcanjos. As porta-bandeiras vão ser os 
querubins e os anjos lembrarão as crian-
ças que cresceram e levaram a inocência 
para nossas ruas em um aberto SORRISO.
   Para sentirmos todo o esplendor dessa Es-
cola Celeste, teremos que fechar os olhos 
e deixar nossos sentimentos fl uírem pelas 
pedras da saudade, porque só assim ou-
viremos as Escolas que todos os anos nos 
alegravam nos belos tempos que se foram...

Cantinho
das Trovas

Ricarda Maria

Aldravia 

Ricarda Maria

É uma nova forma de poesia, sintetizada.
Estou entrando devagar no mundo das 

Aldravias. É difícil de compor, mas gostoso de ler..

pensamento
sempre
perto
longe
não
existe
  
mora
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fatos
tão
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chegam 
alegres
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às 
vezes
tristonhos.
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16 Anos

Padaria
SHOW PÃOde

Pça. Dona Ermelinda, 75

        Tels.: 9817 6031-Vivo      8131 2866-Tim

DISK ENTREGA:3852 1575
Farmaceutico  em tempo  integral

Clésio Guimarães Basílio
Prç. D.Ermelinda 139-Centro

R.Jornalista.J.E.R.de Barro,132-Cehab
guibafarma@hotmail.com

Sorvete Natural da Fruta

Tels: 3852 1011- 3852 1086
Av.Nilo Peçanha, 10

CHOPP DA BRAHMA
 E PICANHA ESPECIAL

Loja Samaritana – 80 anos de histórias.

      3852 3902-Fixo

Seguros de todos os ramos, 
previdência privada, 

cartões de crédito, consórcios e 
fi nanciamentos de veículos.

FEIJÓ SEGUROS
"Garantindo sua tranquilidade"

Tels:
22- 8815 6269

 22- 8852 1503
Carlos Henrique----

Renan Feijó----

     Há várias maneiras de se contar a história de uma cidade. Podemos narrar os gestos heróicos de seus homens e mulheres, descre-
ver seus feitos históricos ou ainda enumerar suas conquistas e efemérides. Mas a história que pretendemos contar aqui fala de valores 
afetivos e emocionais.
    No dia quatro de dezembro de 2013, a Loja Samaritana completou oitenta anos de sua fundação. Em 1933, apenas quatro anos 
após a grande depressão econômica que havia afetado duramente o Brasil, surgia em Miracema a Loja Sama-
ritana, propriedade de Francisco Damasceno, oriunda da antiga sociedade comercial Damasceno & Cia forma-
da pelos irmãos Virgílio e Francisco, membros de tradicional família mineira que tantos e relevantes serviços têm pres-
tado a nossa cidade desde que aqui aportou na segunda metade do século XIX o seu progenitor João Rosa Damasceno.
      Com  o  fi m da  sociedade, Francisco  montou  e  inaugurou  no  dia quatro de dezembro de 1933 uma modesta casa comercial na qual 
havia apostado todas as suas economias obtidas com a venda de seu único bem, sua residência.
  Em 1951, foi inaugurada a loja atual com novas e modernas instalações, as mesmas usadas até hoje, com suas 
vitrines de  infl uência déco e piso de ladrilho hidráulico, fabricado em Miracema que, resistente aos anos de intensa movimentação de 
seus fregueses conserva o seu colorido vibrante e que, por opção, bom gosto, sensibilidade e consciência de seus proprietários, felizmen-
te, sobreviveu às tentativas de especulação e foi preservado. A Loja modernizou-se sem perder as características da época em que foi 
reinaugurada. Adequou-se à tecnologia do século XXI, comprovando que, passado e presente, podem conviver sempre em harmonia.
     Muito mais que uma casa comercial, a Loja Samaritana tornou-se um local de valor afetivo em nossa cidade. Os momentos mais 
felizes, aqueles que evocam sentimentos agradáveis fi cam marcados para sempre em nossas lembranças.
       Não há quem não tenha vivido em Miracema que, ao passar e ao olhar para as vitrines da Samaritana, não consiga se lembrar de seus 
produtos  em  exposição, do  cheiro  dos  perfumes  da  Myrurgia – Promesa, Maja, Maderas do Oriente; dos grandes vidros com bolas de 
gude multicores e de tantos outros produtos que ainda povoam nossa memória.
       É difícil  não  se  lembrar  das  impecáveis seções de armarinho, perfumaria, porcelanas, cristais, prataria, roupas prontas, jóias,  ins-
trumentos   musicais, cutelaria, livraria, artigos   escolares, brinquedos   e   a    papelaria   mais   completa  da  região  com  toda aquela  
diversidade  de  artigos, que  iam  de  penas  metálicas  para  escrita gótica a cartões para comunicados de noivados. E os brinquedos 
e  artigos  natalinos  que a partir do mês de novembro ocupavam vitrines e prateleiras da seção de vidraçaria, material elétrico e ferra-
gens que fi cava no prédio ao lado, simetricamente arranjados nos balcões, prateleiras e vitrines que haviam pertencido à loja primitiva?
    Nesses oitenta anos de existência, a Loja Samaritana e outras tradicionais casas comerciais da cidade, como Ao Rei dos Baratei-
ros, de José Ferreira de Assis e Casa Marcelino(A Predilecta), de Marcelino Pereira Tostes, resistiram às inúmeras mudanças do siste-
ma monetário brasileiro e a outros fatores que fi zeram desaparecer outras conhecidas e importantes casas comerciais de nossa cidade.
       Que  o  empreendimento  iniciado  por  esses  grandes e valorosos homens que ajudaram a escrever parte da nossa história tenha vida 
longa e que seus nomes sejam sempre lembrados com orgulho, reconhecimento e carinho por todos nós.

Marcelo Salim de Martino

Rua Mal.floriano,108

CHOPERIA  E  LANCHONETE
KISKINA

Pizzas e Salgados

tel:3852 2060
Rua Mal. Floriano, 175- Lj 02

Tel: 
22-3852 0532

Ótica
Anjo dos Olhos

R.Marechal Floriano,104
3852 2262

AV.EIRAS, 419

Açougue do

WALTER
CARNES-LEGUMES-

FRUTAS

TEL:3852 6949

TUDO PARA SUA OBRA!

3852 0960
Av.Dep.Luiz fernando Linhares.680
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Papelaria e Bazar

AMERICANA
Matriz: Pça. D. Ermelinda, 167  

Tel: 3852 1415

Xerox, plastificação, 
encadernação, revelação, 

aviamento, cartões, artigos para 
festas de aniversário e muito 

mais. Venha conferir!

Supermercado

Gente nossa trabalhando para nossa gente

Telefones: 
3852 0382 e 

3852 0764
Rua Marechal 

Floriano, 240/250  
Rua Francisco 

Procópio, 25

AMOSR
Farmácia

Tel.: 3852 0208
Rua Marechal Floriano, 52

Matriz
Tostes

Casa

Rua Paulino Padilha, 91
TelFax: 0(xx)22 3852-0548
Desde 1922 servindo a Miracema

Marcellino

Wictor's Pizzaria

Av.Antônio Mendes Linhares,510
DISK PIZZA-3852 1855

FRAGMENTOS da

Memória José Geraldo 
Antônio

“Memória é a lembrança que alguém deixa de si, quando ausente ou após sua morte. 
Reminiscência é a imagem lembrada do passado ou fragmento que resta de algo extinto” 
                                                                                                                      (HOUAISS)

EDITORIAL

Dr. Jairo Domingues Leal
Dr. Raul Couto Leal

Experiência em Ortodontia

Rua Cel. José Carlos Moreira, 06 - Miracema - RJ
Telefax: 3852 0079  -  E-mail: cespodonto@yahoo.com.br

SAF - ODONTO EMPRESA (Leader e Ampla) - Golden Cross e UNIODONTO

CONTRAPONTO
Carlinhos Moreira

       

Associação Espírita Paz e Harmonia

À Luz do Espiritismo

“Pai Nosso...”  Jesus (Mateus, 6:9) 

Para  Jesus,  a  existência  de  Deus  não  oferece  motivo  para  
contendas  e  alterações.  

Não indaga em torno da natureza do Eterno. 
Não pergunta onde mora.  
N’Ele não vê a causa obscura e impessoal do Universo.  
Chama-¬Lhe simplesmente “Nosso Pai”. 
Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, 

dirige¬-se ao  Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e con-
fiante.  

O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe, perante 
Deus.  

Nem pesquisa indébita. 
Nem inquirição precipitada.  
Nem exigência descabida.  
Nem definição desrespeitosa.  
Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-

¬te a Deus,  como nosso Pai Celestial.  
Sê sincero e fiel.  
Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmen-

te. 
Não  perguntes se Deus  é  um foco  gerador  de mundos  ou se  é  

uma força irradiando vidas.  
Não  possuímos  ainda  a inteligência suscetível  de refletir-¬Lhe  

a  grandeza,  mas trazemos o coração capaz de sentir-¬Lhe o amor. 
Procuremos, assim, nosso Pai,  acima de tudo, e Deus, nosso Pai, 
nos escutará.

Emmanuel

Psicografia de Francisco Cândido Xavier 
Fonte Viva - Cap. 164

   

Padaria e Confeitaria

Pães fresquinhos a toda hora, pães 
para festas, roscas, bolos, biscoitos, 
laticínios, produtos de qualidade e 
frango assado aos domingos.

Entregas em domicílio
Tel.: 3852 0464 - Av. Carvalho, 85

PASSARELA

Praça Dona Ermelinda, 175-Miracema-RJ

Telefax.: (22) 3852-8519 

                             Direção: 
Ricarda Maria Leal Alvim e Jader Leal Alvim

As matérias aqui  assinadas são 
de  in te i ra  responsabi l idade  de 
seus  au tores  não  s ign i f i cando , 
necessariamente, a opinião desse jornal.

E-mail: ricardalealvim@ig.com.br

Por mais que os textos sejam revisados, não se conseguem 
excluir totalmente os erros, às vezes tão comuns, são 
despercebidos e passam pela peneira da correção. Esperamos 
real compreensão de nossos selecionados leitores, afirmando que: 
"Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso,  aprendemos sempre."

Liberdade de Expressão
Wilder Leal Alvim ( In Memorian ),  Diagramação: Morro Azul Eventos

Gráfica Jornal de Muriaé -Tel.: (32)3722-5034

www.jornalliberdadedeexpressao.com.br

  andrexoxo@ig.com.br
  22- 8135 8811

                 Diante de Deus 

Rua Barroso de Carvalho,37-sl 102- Centro
Tel.: (22) 3852 3786 
patrimonialcontabilidade@bol.com.br

contabilidade e assessoria
Patr im nial

Rua Marechal Floriano, 175
Loja A - Centro - Miracema - RJ

Superação

 Eu estou pasmo ou PASMADO?

PASMO é  substantivo, significa  assombro, espanto.
PASMADO  é  adjetivo, significa espantado.

        Portanto, o correto na frase acima é PASMADO.

                  Eu estou PASMADO. (espantado)

                                    Até a próxima, se Deus quiser!

        Crise, todos nós passamos: quer seja financeira, de doença,  emocional ou familiar. 
O mais importante é buscar caminhos. É segurar no volante de qualquer situação para 
sair das dificuldades que existem nos asfaltos da vida.
       Acolher lições de sabedoria é antes de tudo ultrapassar, vagarosamente e com toda  
serenidade,  os campos minados para abraçar a  resposta mesmo que não seja a desejada.
       É necessário ter consciência de que existem realmente estas guerras, e elas não são 
vencidas com palavras que brotam de canhões detonados por explosivos, fabricados 
pelo ódio ou por fatores sem soluções que sempre aparecem. São guerras que devem 
ser vencidas pelos gestos que desejam eliminar as situações com ponderação, coragem, 
oração e fé.
       Existem diferentes engrenagens para diferentes crises. É uma constante luta contra 
todas as situações que vão surgindo de momento em momento.  De repente, sentimos 
que  estamos sendo  abraçados pelo sofrimento, pela angústia ou pela dor da separação. 
Não há como colocar a nossa dor, os nossos sofrimentos na porta do vizinho. Cada um 
deve  aceitar, mesmo com lágrimas, o  que a vida lhe oferece.
       A cada momento, pedimos a Deus que tudo volte ao normal, que retire do nosso dia 
a dia  o desânimo, a descrença, ou mesmo o que achamos que é impossível. Pedimos, 
ainda, que as forças antes  adormecidas abram os olhos da esperança e que tudo passe, 
volte ao normal.
       Agrupamos os desejos vindos da família e dos amigos, juntamos às nossas vontades, 
lembrando sempre que se alimentarmos a nossa fé, o nosso medo morrerá de inanição, 
pois juntos, nos tornamos fortalezas de Deus aqui na Terra.

 Protesto
  Pode parecer pouco o que vou escrever abaixo, 
mas, diante de tanto descaso, só me resta pro-
testar pacificamente, sem baderna nem conflito, 
apenas usando a arma que todos nós possuímos; 
o voto nulo, porque: “Político e dinheiro são 
iguais, eram pra ser a solução, mas são as causas 
de nossos problemas”. Isto ninguém pode negar.

PORTUGUÊS

SEM ERROS ...
Graça Salim

Quem chega à Miracema, vindo de Pádua, ainda pode avistar 
ao longe uma capela no alto do morro que divisa parte da Fa-
zenda Marselhesa com a Fazenda Florianópolis, atualmente 
propriedade da viúva e dos herdeiros de João Pinto Coelho. 
A nova construção da capela substituiu a antiga erguida pelo 
meu avô João Miguel, a pedido da minha avó Latife, em ho-
menagem à N. S. da Penha. A “Capelinha”, embora desati-
vada, conserva em nossas lembranças o símbolo religioso do 
catolicismo fervoroso seguido por minha avó. O santuário nos 
idos de 1930/40/50 era uma referência da Marselhesa. Anu-
almente, na data da Santa, havia a comemoração com a mis-
sa rezada pelo Padre da Matriz da cidade. A Fazenda ficava 
em festa com a peregrinação, não só dos que nela moravam, 
mas também dos habitantes das redondezas, que percorriam 
o íngreme trajeto em direção à Capelinha. Recordo-me, ainda 
menino, durante os festejos, subia e descia o morro com os 
filhos dos colonos. Solto e livre vivia como os passarinhos 
nos galhos das árvores a cantar para anunciar a farta colheita 
esperada pelos que viviam no campo. 

                   A Capelinha

AndréSat
ASSINE AQUI
Rede credenciada

Av.Carvalho.320

Venda e assistência técnica
SKY-Parabólica-UHF-VHF

Venda e instalação de suporte 
de TV

tels(22)
3852 8676

99278 2541

BANHO
& 

TOSA
Pegamos e entregamos em domicílio.

R.Santos Dumont,61

22-3852 1836 
99243 6330 /98135 0699
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      Hoje em dia a longa jornada de trabalho da mãe e do pai, a violên-
cia principalmente nas grandes cidade, a falta de saneamento e limpeza 
das ruas e as novas tecnologias afetaram o modo de brincar das crian-
ças. Sem poder ir para a rua, elas ficam muito tempo dentro de casa, 
em um espaço limitado e convivendo com poucas crianças também.
       As crianças de hoje, que moram em cidades grandes, têm pouco con-
tato com a natureza. É ao ar livre que a criança tem momentos de parti-
cipação livre e ativa, nos quais ela tem oportunidade de tomar a iniciati-
va, subir em árvores, pular obstáculos, pisar na terra e brincar com água. 
Brincando juntas as crianças podem vivenciar diferenças de todo tipo, 
cada criança pode compreender seu lugar no grupo, perceber suas habi-
lidades, sua força, seus limites e também os das outras crianças. A ine-
xistência desses espaços faz com que as crianças fiquem privadas de si-
tuações de vida ricas e estimulantes que promovem seu desenvolvimento.
     Através da brincadeira, a criança ultrapassa a realidade, transformando-
-a através da imaginação. A brincadeira é uma das formas encontradas para 
expressar sentimentos e desejos. Os adultos podem estimular a imaginação 
das crianças, despertando ideias, questionando-as e incentivando para que 
elas mesmas encontrem as soluções para os problemas que possam surgir. 
Brincar com a criança reforça os laços afetivos e eleva o nível de inte-
resse da criança com a brincadeira,estimulando ainda mais a sua imagina-
ção.   Por tudo isso, o desafio da Pastoral da Criança é criar momentos para 
que as crianças possam brincar juntas, em liberdade vigiada e ao ar livre. 
É preciso que as comunidades se mobilizem e juntas consigam espaços 
apropriados para que nossas crianças possam brincar e aprender desde cedo 
a importância da organização, mobilização e sociabilização comunitária.

(22) 3852 0641

Madeireira
 ÁGUA QUENTE 

Rua José Mª Negler, 55-Miracema-RJ

         Materiais de Construção
Madeiras nobres serradas ou 

aparelhadas-Forros-Frisos-Lambris-
Portas-Janelas

ARCO ÍRIS
Coord. de Comunidade - Pastoral da Criança
Comunicadora Popular da Pastoral da Criança

Dr. Celestino
Alberto Tostes Sales
- Cirurgião Dentista
- Clínica Geral
- Ortodontia
- Endodontia
R. Cel. Josino, 15 - 3852 0164

retalhos
de MIRACEMA
outros lados do cotidiano Gilda H. Tostes

Casa Mascote
Armarinho, linhas em geral, 

etamines Karsten e Ibirapuera; 
Tudo para seus trabalhos manuais.

Prç.Ary Parreiras, 124 Centro-Em frente a Igreja Matriz.

Tel.: 3852 0139

Allan Titonelli Nunes
Ex-Procurador Federal
Procurador da Fazenda Nacional
Especialista em Direito Tributário e Municipal

Política para exercer a cidadania

Vontade de fazer nada

Regina Célia 
Titonelli Nunes

REGINA TITONELLI

Apoio Cultural:

     Dois fatos recentes estão sendo diariamente debatidos por parte da imprensa 
e dos cidadãos. O primeiro trata do acorrentamento de um jovem assaltante, nú, 
em um poste no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. O outro refere-se às manifes-
tações de fevereiro de 2014 contra o aumento da passagem de ônibus na mesma 
cidade, que, repetindo as mobilizações de junho, tiveram a participação dos grupos 
nominados “black blocs”, em que um manifestante soltou um rojão que acabou 
provocando a morte de um cinegrafista.
      Ambas as condutas, à primeira vista, buscaram externar sua ins atisfação com 
os (des)serviços estatais, cuja “justificativa” seria, no primeiro caso, a falta de 
segurança, e no segundo, a arbitrariedade da política pública de transporte, a qual 
estaria atrelada a determinados grupos econômicos que seriam os financiadores de 
campanhas, resultando em uma política de tarifas exorbitantes ao usuário.
     Esses dois atos (sem adentrar para uma análise de mérito, nesse momento, da 
evidente exorbitância e violência dos atos em si) buscam externar a total insatis-
fação contra os rumos das políticas governamentais adotadas no Estado e no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro. Interessante observar que, em última análise, objetivam 
confrontar com as regras postas, tentando realizar ‘justiça’ com as próprias mãos 
ou razões.
      Inevitável fazer uma comparação superficial e rápida com o trabalho realizado 
pelo professor Boaventura Souza Santos no livro “O discurso e o poder” de 1988, 
em que faz um cotejo entre o que chama de direito da favela e do asfalto. Nele ex-
terna razões para demonstrar que o direito da favela é próprio, já que o Estado não 
se faz presente (onde não existe quase nenhum dos serviços públicos). De outro 
lado, o direito oficial é representado através do direito do asfalto, que nem sempre 
é dotado de legitimidade, mas impera ou repercute as relações Estatais.
      Interessante notar, que hoje, passados mais de 26 anos do respectivo estudo, o 
direito empregado no asfalto esteja sendo reiteradamente questionado, perdendo 
cada vez mais sua legitimidade, havendo indícios de um abismo entre os interesses 
sociais e aqueles utilizados pelos governantes. Cabe refletir um pouco mais sobre 
as causas determinantes dessas ações.
    Parece nítido que houve, em ambos os casos, excessos (onde cabe uma in-
tervenção do poder Estatal), demonstrando atitudes que deixaram de analisar os 
interesses coletivos e atentar para as consequências e responsabilidades de suas 
ações. Tomas Hobbes já alertava para esse problema da humanidade (individualis-
mo), considerando o egoísmo inerente ao Homem, justifica, dessa forma, que para 
haver uma convivência coletiva harmônica seria necessária uma norma superior, a 
ser imposta e respeitada pelo povo, deixando claro sua preferência por um poder 
soberano impositivo para concretização de tal propósito.
    Jean Jacques Rousseau, por sua vez, apesar de concordar com a necessidade 
de um pacto, questionava a cessão desses direitos a um soberano, o qual também 
poderia ser contaminado pelo egoísmo e legislar em causa própria (o que parece 
estar sendo a raiz dos questionamentos hoje existentes), razão pela qual sustenta 
a necessidade de construção de um contrato social democrático feito pelo povo e 
para o povo.
    Evidente que o exercício da cidadania comporta direitos e deveres, mais que 
isso, responsabilidades. Por esses motivos, a construção desse pacto democrático 
deve ser protagonizada pelos cidadãos, oportunidade a ser concretizada efetiva-
mente através das eleições, por meio da participação na construção das propostas 
e candidaturas, bem como votando, para que as leis repercutam a vontade popular. 
Afinal: “As leis só existem porque, em algum momento, nós, através de nossos 
representantes, as criamos e as promulgamos. Então, para revogarmos as que não 
prestam e substituirmo-las por outras que nos sirvam, basta que nos unamos e or-
denemos aos nossos representantes o que é para ser feito.” J. R. Jerônimo.

 
“As leis só existem porque, em algum momento, nós, 

através de nossos representantes, as criamos e as promulgamos. 
Então, para revogarmos as que não prestam 

e substituírmo-las por outras que nos sirvam,
 basta que nos unamos e ordenemos aos nossos representantes

 o que é para ser feito.”
J. R. Jerônimo

Democracia: um pacto social

 Sempre Esperando.

É brincando que a criança se desenvolve

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dra. Larissa Detoni Lomba
Clínica geral e Endodontia- CRO-RJ 28424

Dr. Gil de Paula Côrte Real
Ortodontia -CRO 29665
Tel:(32) 8423 3588/ 8819 9808
Dr.Hugo César Nogueira Alvim
Implantodontia - CRO-RJ 30066

        Tel:(22)
3852 1954

R.Paulino Padilha,16

Sentimentos do dia a dia 

 
Tenho uma herança genética: sou caseira e preguiçosa! Mas com as infor-
mações que fui recebendo ao longo da vida, sei que o sedentarismo é uma 
porta aberta para uma velhice complicada. Lembro-me de mamãe sempre 
em casa, sempre sem vontade de sair depois da aposentadoria. A movimen-
tação física não era do seu agrado, mas nunca deixou de ler livros e jornais, 
assistir à TV e a gostar de conversar sobre assuntos gerais. Gulosa e seden-
tária acabou sendo surpreendida por um AVC que a deixou prejudicada na 
qualidade de vida por nove anos.
Depois desse exemplo, comecei a organizar meu dia com atividades que 
me dão prazer. Pela manhã, três vezes por semana, aula de tai chi na praça; 
uma vez por semana, oficina de texto por duas horas para manter os neu-
rônios ativos; na parte da tarde, quatro vezes por semana, aulas de dança; 
ainda incluindo por uns pares de anos a hidroginástica. De repente, depois 
de uma viagem, permiti que a preguiça me invadisse e concedi apenas 
continuar com as aulas de dança e a oficina de texto. Fugi do sol e numa 
bela manhã de fevereiro, no dia que dizem ser azarento, o 13, a caminho da 
aula de tai chi caí na calçada, começou a minha peregrinação por médicos 
que pediram exames que me levaram a contratar um fisioterapeuta que não 
deixa a preguiça descansar...
No domingo, lendo um artigo no jornal sobre o benefício que o exercitar-
-se fisicamente traz para melhorar o desempenho cerebral...joguei a toalha! 
Vontade de preguiça? Corta esta! Vamos malhar!

Esperamos o tempo passar, sentimos  o que o silêncio tem para nos contar.
Ele nos diz baixinho que os nossos  sonhos continuam  lá no horizonte,
e que é  preciso buscá-los,  não importa se há estrelas, luar ou escuridão.
 Se existem muros fechados, estradas tortuosas, abismos ou montanhas.
Importante mesmo é saber que pela manhã  Deus  está  a nos acordar.
Corremos, para sentir as violetas de todas as cores enfeitando a janela.
As acácias oferecem ao nosso olhar os cachos dançantes, esvoaçantes.
O vento sopra o belo que vem da natureza para enfeitar a nossa casa.
Nós nos esperamos  com o nosso amor e nos sentimos sempre amados.
 Continuamos a sonhar os nossos  sonhos que jamais  mudaram de idade.
Descobrimos a cada momento a felicidade para nos doar sem segredos.
 São sentimentos verdadeiros, ingênuos  que o tempo jamais  apaga.
Continuamos  esperando, porque sabemos que sempre haverá encontros.
Nossas  vozes,  mãos, abraços continuarão  em nós como presentes.
Juntos  descobrimos a simplicidade da vida e nela um mundo de poesias
nos matizes que embrulharam nossas alegrias  e nossas, só nossas cruzes.
Cinquenta e sete anos de união, respeito, carinho e mútua dedicação.
Resta-nos, onde estivermos, dizer: Obrigado, Senhor por tantas bênçãos!

                (Homenagem ao nosso aniversário de casamento: 10/02/2014 – 57 

TÉCNICO CONTÁBIL
ESCRITÓRIO

Escrituras Fiscais e Comerciais - 
Contratos e Distratos - Serviços 
de Despachante - Legalizações 

em qualquer  Repartição Pública - 
Administração de Imóveis

Corretor: Antônio Carlos Monteiro 
- CRECI.23.888/RJ

TEL: 3852-0974 - PÇA. ARY PARREIRAS, 144

   

  O meu pai já dizia, há muito tempo, que o computador seria a
“perdição da humanidade”. Ele não estava nem totalmen-
te certo nem errado porque, apesar de todas as contribui-
ções positivas que a tecnologia trouxe para os homens, 
também podemos perceber tudo de ruim que veio junto. 
 É apavorante saber que qualquer contato que você faça 
no computador, sua vida fica à disposição de um “curio-
so”. E, ao mesmo tempo, este instrumento é perfeito  para 
as pessoas que gostam de exibir tudo aquilo que fazem. 
  O problema é que muitos estão vivendo apenas em função desse 
aparelho e se esquecendo de cuidar de suas próprias vidas. A pre-
ocupação é muito maior com os outros do que consigo mesmos.  
 Portanto, isso gera um grande mal entendido entre todos e a 
vida se complica mais, em vez de ser facilitada pelo computador.

COISAS DA VIDA
Guacira Pereira Nunes

 ENTRE O BEM E O MAL 

ARCO ÍRIS

Ricarda Maria

 Brincar faz parte da infância e, embora pareça só diver-
são, é o momento em que a criança está se desenvolven-
do. Sabemos que criança sempre procura um jeito de brincar.
   Alguns estudiosos do assunto dizem que a criança já nasce sabendo brin-
car e outros dizem que a criança aprende a brincar. Na Pastoral da Criança 
aceitamos as duas opiniões: há um instinto que nasce com a pessoa para 
o brincar e também aprendemos as brincadeiras da cultura em que vive-
mos. Para o bebê o primeiro “brinquedo” é o próprio corpo e o da mãe.

A importância do brincar

http://pastoraldacrianca.org.br/pt/brinquedosebrincadeiras

HORTIFRUTI
MIRACEMA

Entregas 
em Domicílio

R.Prefeito José de Carvalho-Próximo a Oficina da CEDAE 

Tel.: 

22-3852 0703

Bar e Restaurante
SOL DE

VERÃO
Rua Marechal Floriano, 66 
(em frente à Leader)

Tel.: 3852 0312
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Dr. Carlos Ivan M. Guedes
Cirurgião Dentista

Dr. Henrique Andrade Guedes
Cirurgião Dentista
- Clínica Geral
- Endodontia (Trat. Canal)
- Periodontia (Trat. Gengiva)
- Restaurações Estéticas
- Odontologia Cosmética
- Implantes
Tel.: 3852-0072
Praça Salim Damian, 45

ODONTOLOGIA

 

Farmácia

Tel: 38521874
Rua Gov. Roberto Silveira, 959 - Jardim Beverly

São José
Medicamentos, éticos, genéricos e similares. Perfumaria em geral.

Sob a direção da farmacêutica 
Verônica Moraes Moura.

Sempre servindo ao Bairro Beverly e à Comunidade miracemense

Produtos Agropecuários 
Rações Total

CASA
do CAMPO

Tel: 3852 0719
Rua João Rosa Damasceno,57

Rua Marechal Floriano, 366

João Poeys
Contabilidade

e-mail: jpcontabilidade@yahoo.com.br

3852 0300 - 3852 0589
Telefax: 

- Contabilidade 
em geral;
- Legalização 
de firmas;
- Escritas fiscais;
- Imposto de renda 
Pessoa Física 
e Jurídica.

José Erasmo Tostes (A. M. L.)

inesquecíveis
TIPOS E FATOS Meditações

Silvana Duarte(A.M.L)

   No princípio, Deus soprou a vida em Adão. Deus formou 
cada coisa viva a partir do nada. A paleta de cores de Deus é 
mais rica do que a de qualquer artista humano. Suas pincela-
das são leves e precisas. A Bíblia louva a Deus pela sua criati-
vidade. Ele deixou sua marca de arte criativa em cada um de nós.
     Quando o criou, Ele deliberadamente escolheu o formato de seu ros-
to e a cor de seus olhos. Além de suas características físicas, Ele com-
binou uma mistura única de talento e traços. E desde aquele momento 
inicial criação, Ele tem lhe observado. Qualquer um que trabalhasse 
tanto para formá-lo  teria naturalmente o cuidado suficiente de guiá-lo 
pelo resto do caminho, a vida toda. Você é seu filho, sua obra de arte.
   Talvez você tenha se perguntado por que Deus se incomo-
dou em cria-lo. O que você pode dar a Deus que Ele já não te-
nha? Certamente não pode trazer-lhe poder, glória ou santidade, 
mas pode trazer-lhe algo que Ele deseja om ternura_ você mesmo! 
Você é uma obra-prima que o Grande Artista tem em alta estima.

Ando à procura da máscara que 
alguém usava.
Ela reflete a imagem que encobre
toda a falsidade dentro da fantasia 
usada como seu esconderijo.
Mas caiu no tempo, mostrando 
uma outra face e nela, o falso exemplo,
refúgio interior de seus conflitos.
Dentro de sua acanhada alegria era o 
que se esperava, pois tentava esconder 
suas misérias e suas loucuras.
Uma hora, as pessoas deixam cair 
a sua máscara revelando para o 
mundo o que realmente são.
Ela foi usada o ano inteiro, escondendo 
sempre a sua hipocrisia, 
seus deslizes, seu falso pudor.
Deus conhece todas as pessoas, 

Nossa Rosa de Hoje é para Quem?
Ricarda Maria

           Apreciar  o Mar

ANO NOVO     PARA  PENSAR

iracema 

de
eguros

M
Corretora
S
Seguros

em geral

Renato Pestana
(22) 81167318

Robson Beretta
(22) 81144641

(22) 3852 3747 
Rua Coronel Josino, 22

         A máscara caiu

Roda Viva
Evane A.Barros Barbuto(A.M.L.)

MATRIZ: Av. Eiras, 10 - Centro
Tel.: (22) 3852 2045
FILIAL: R. João Pessoa, s/n
Tel.: (22) 3852 0235

Obra-prima

QUITANDA do
MERCADO
Frutas e legumes em geral

José Maria e Luciene
Praça do Mercado, 02 - Centro
  Tel: 3852 1981

veterinária
Clínica veterinária - Cirurgia
Banho e tosa - Internação e hospedagem
Tel.: 3852 2167
Rua Coronel Josino, 38

ROÇA
FÉRTIL

Samaritana
papelaria - presentes-

moda infantil - informática

Rua Marechal Floriano, 92

Tel.: 3852 0279
e-mail: lojasamaritana@hotmail.com

É divino quando uma pessoa sabe das nossas  dificuldades e passa a ser  presença 
viva no nosso mundo. Logo a gente nota que não existe o desejo de aparecer, de 
ser o melhor, mas de colocar-se à disposição de quem precisa. Tudo faz para que 
nos tornemos tranquilos, confiantes e no seu silêncio toda a ternura chega ao nosso 
coração.

Fica sempre na pessoa que foi ajudada não só o essencial, mas fica selado na 
alma cada gesto carregado de solidariedade, de presença e da vontade acima dos 
limites. Permanece ainda a maneira simples, imediata e humana de transformar 
indecisões em paz.

No olhar de quem se doou sobressai o sentido maior da vida – servir. Permanece, 
ainda, o ilimitado desejo: virar a face da moeda que não tem mesmo solução para o 
outro lado.  Deixando à mostra, justamente,  o lado que significa  ajudar,  caminhar 
junto com a gente.

Nesse tempo, em que o egoísmo é a arma que ajuda sempre passar o outro para 
trás. Nesse tempo, em que a solidariedade é sempre lançada para bem longe e todas as 
mãos são escondidas porque não exalam o perfume do amor, é realmente fantástico. 
É um ato sublime que  como uma brisa  se transforma em “Isabel” na vida de alguém.

Quem é ajudado jamais se esquece. Fica marcado para sempre o gesto de 
generosidade. O coração se envolve e pulsa essa presença. No livro da nossa vida, 
fica arquivado esse maravilhoso capítulo que é lido e relido, pois está registrado 
para sempre em nossa memória.

Para você que se torna sempre essa pessoa especial, fraterna, cheia  de Deus, que 
está sempre acordada para ajudar  alguém,  o “Liberdade de Expressão” oferece a 
segunda Rosa do ano de 2014  com nome de AGRADECIMENTO.

PONTOCOM
CELULARES E ACESSÓRIOS

Rua Marechal Floriano, 257

Celulares a partir
de 99,00

em até 12 X
nos cartões.

 
     Li não sei onde nem quando  que havia um homem pobre chamado Simeão  que ganhava a vida como jardineiro,  vivendo  
entre as plantas e  as flores .
     Certo dia ele se dirigia para sua casa quando  encontrou pela rua um homem que estava sendo assaltado .
      De alma nobre e valente por  natureza  foi em socorro do homem desconhecido e  graças à  sua interferência os três ladrões  
fugiram  sem causar dano ao homem.
     O homem que estava sendo assaltado resolveu premiar ao seu  salvador .
     Por ser um rico  mercador e possuir muitos bens,  pegou uma caixa amarela de couro e deu ao jardineiro.  
     Simeão  foi para  casa  não podendo conter  sua curiosidade.  O que será que o rico mercador lhe havia dado?  Como a caixa 
pesava muito ele pensou que podia ser muitas moedas de  prata.   Ao  abrir a caixa ele ficou desiludido, pois  era somente um  
castiçal   velho  escuro  e  pesado.
     Simeão  ficou muito  aborrecido,  arriscara a vida lutando com os bandidos  e recebera somente aquilo.    O que ele faria 
com aquele  castiçal ?
     Sabendo que aquilo não tinha valor  nenhum, atirou   a um canto,  abandonando o castiçal  que  ficou rolando pela  casa.
     Toda as vezes que Simeão olhava para o castiçal  ficava amargurado lembrando do episodio.
     Descuidadamente, o castiçal caiu no terreiro  ficando  ao relento vários  dias, até como martelo foi usado por  seu dono.  
    Passando por sérias  dificuldade Simeão  precisou sair daquela casa  e foi morar numa cidade próxima   levando consigo  
tudo que  possuía. Mas deixou sobre a mesa suja o  castiçal  que,  afinal,  julgava  imprestável.
    Na casa em que morava Simeão  veio morar um músico que descobrindo  o castiçal em desleixo  teve logo a impressão 
que  deveria ser uma peça  curiosa.
     Tirou-lhe o pó e  as manchas que o  recobriam. Viu que em sua base havia figuras como  um navio,  uma bailarina graciosa  
e um fogoso corcel.
     Resolveu  mostrar a um colecionador  que o comprou por uma fortuna.
     Nas mãos de Simeão era uma peça inútil, mas   se transformou em verdadeira preciosidade aos olhos de Leandro.
     Quantas pessoas existem  no mundo  à  semelhança do  jardineiro possuindo  ao seu lado  tesouros incalculáveis,  mas cujo 
olhos não  percebem o que  o rodeia.
    A peça preciosa que Deus  depositou em nossas mãos  pode ser nossa esposa dedicada,  uma mãe extremosa,  uma filha e 
pais dedicados.
    Haverá  tesouro maior que  os afetos que abençoam  a nossa  vida, enchendo-nos de alegria? 
                                               FELIZ ANO NOVO

  
“Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados; de 
maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.” ( Hebreus 11.3)

Eunice Garcia do Carmo

Falando com oCORAÇÃO

mesmo aquelas que se escondem 
atrás da falsa aparência dentro do 
fingido moralismo na calada da noite.
Criticam os outros, mas vivem 
os mesmos erros. Amizade, 
bondade, amor, tudo é falsificado.
Sua imagem reflete sempre sua farsa
no espelho da vida, mostrando 
a infiel realidade.
Não finjamos ser outra pessoa, pois 
a verdade, mais cedo ou mais tarde 
haverá de prevalecer.
Máscaras são subterfúgios de pessoas 
desleais. Que se fingem fortes 
nos esconderijos da falsidade.
Tiremos a máscara. Sejamos 
autênticos e felizes.

Debruçar frente ao mar, apreciar sua  beleza  e versatilidade  é um  ato  gratificante, e 
sem dúvida, repleto de intermináveis emoções.  A  força do mar é  penetrante, alcança 
o âmago de nosso  ser enchendo-nos  os  olhos,  os ouvidos, a pele e os pulmões com  sua 
brisa revigorante que nos  revolve- os cabelos  fazendo-nos  mais ternos e mais felizes.

Podemos correr olhos, demoradamente, indo e vindo em  sua vastidão, va-
gueando a atenção naquela  amplidão sem limites, curtindo  água  e céu, e  
nunca   chegaremos a encontrar seu fim.   É maravilhoso o  abandono  nessa  
fuga relaxante,   quando  nosso olhar  se arrasta  e se perde até bem distante, 
lá  longe, buscando  a linha do horizonte...  e  deixar  que   se prenda   na figura 
apagada de um barquinho solto ao largo,  ou que  acompanhe um  voo rasan-
te  de uma avezinha  que molha as asas. Assim o mar nos fascina e faz sonhar.

Está  sempre em busca da  praia, tocam-se  como dois seres que  se amam, 
doando-se.  Ele  eternamente  se deita nas curvas mornas da praia, beijando-
-a,  depositando nela suas  brancas e frescas  espumas,  enquanto ela  se entre-
ga numa cumplicidade de calor e vida que nos inspira.  Quanta energia naquelas 
águas!  Profusão de vida, poesia e mistério! Inspiração de poetas, alegria de na-
vegantes, rota de descobridores.  Arco-íris de mil cores!  Uma  gama de mati-
zes  colore   suas águas, chegando aos  confins do horizonte e se desmantelan-
do  num verde esfumado  que tenta  beijar  o azul claro do céu.   Um  namoro  
do mar com o céu. O mar será sempre o  dono das  conquistas, das belezas e 
dos  fascínios,   dos perigos e das traições.  Engolidor de sonhos e de ambições.

Paraíso de riquezas!  Doador de vida!   Abismo de preservação!
 Que seja preservado!  Amém!

 Sentido da Vida: Servir.

MODAS  PRESENTES

Júlia
tel:(22) 3852 0112
R.Marechal Floriano,219

(22) 99222-3693/ 98166-8628
Rua João Pessoa,121 

REAL
Materiais de Construção

de MIRACEMA

Av.Eiras,391-Rodagem

Cartões Visa/Mastercard/Cheques

tel: 3852 0570
Filial: 999230209


