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EDITORIAL

VALORES HUMANOS
Segundo  Piaget  “valores  são  investimentos
afetivos”.
Considerando  o  papel  da  afetividade  para  o
funcionamento  das  estruturas  psicológicas  e
na construção do conhecimento, é claro que a
família,  núcleo social  primeiro,  é responsável
por  esta  empreitada  de  educar  seres
humanos, desde o nascimento. 
O  ambiente  moral  de  uma  família  é
determinante  para  a  formação do caráter  do
indivíduo.  É  a  partir  destes  valores  que  as
famílias transmitem os valores formadores do
caráter... as crenças e as opiniões.
É preciso dar o exemplo. Além de conhecerem
seus valores, os pais precisam praticá-los.
Os  laços  afetivos  entre  pais  e  filhos  são  os
mais fortes e os filhos assumem os valores de
sua família, para então, construir seus próprios
valores.
É  claro  que  existem  outros  fatores  que
interferem  na  educação  dos  filhos,  grupos
sociais  que  influenciam  na  formação  do
indivíduo.    Mas  é  verdadeiro  que  uma
semente  em  terra  fértil  sempre  dará  bons
frutos.
Professores que se atrasam e não cumprem
acordos,  pais  permissivos  que  levam a  vida
com “jeitinhos” reforçam o valor da imagem em
detrimento da palavra.
Immanuel Kant , assim fala: “cada coisa tem o
seu valor; ser humano, porém tem dignidade.
Citando  Buda ,  “Os  seres  humanos  que  se
apegam demasiado aos valores materiais são
obrigados a reencarnar incessantemente, até 

 compreenderem que ser é mais importante do
que ter”.

Pode haver coisa mais bela
do que uma flor nascida
na tapera?
A ave que no pequeno ninho
balanceia,
ou a lua que dourando a treva
a incendeia?
Eu já vi sombras e flores,
vi águas, fontes, verduras,
vi aves morrendo de amores,
o sol queimando lavouras,
com tintas de todas as cores.
Justo, agora, pergunto:
– quem pode ser
o autor de toda beleza?
Olhe atentamente e verá
quem é a raiz do mistério,
a luz, a força,
a razão, a capacidade,
senão o Deus,
Senhor de todas as coisas?
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compreenderem que ser é mais importante do 
que ter”.

áSacr rio

íHenrique estava brincando de Batman na capela do Sant ssimo e uma senhora chamou-lhe a
çã ã ç á á çaten o: “Menino, n o fa a isso, porque Jesus est  ali, dentro do Sacr rio!” A crian a correu

ã é é épara o banco, onde estavam os seus pais. “Mam e, quem  o dono da igreja?” “Ningu m 
é ó ã édono, filhinho. O padre toma conta, mas a igreja  de todos n s.” “Ent o  preciso matar o

êpadre!” “Por qu ?!” “Porque ele prende Jesus naquela caixinha dourada.” 

é óAnna C lia Dias Curtinhas-Vit ria-ES



CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Prezada Regina,
Regina, quando eu tinha 7 anos de idade, no primeiro 
ano de Grupo, a professora me fez decorar uma poesia 
linda, de Casimiro de Abreu. Chamava-se "Meus Oito 
Anos". 
Ao lançar meu último livro "Páginas Seletas", resolvi 
escrever um artigo recordando-me do tempo de criança.
Como a poesia de Cassimiro é tão conhecida por estes 
brasis, aproveitei-me de algumas estrofes em meu 
trabalho de nome "Utopia". Dispus as estrofes de forma 
a mostrar que as estrofes em evidência não me 
pertenciam. Pois não é que você agora, querendo 
aproveitar-se de algo de minha lavra, acabou 
mencionando uma das estrofes no jornalzinho, como se 
minha fosse! Muita gente vai me acusar de plagiador. 
Ficarei muito frustrado e "chateado". Não me queira 
mal.
Abraços fraternos do Gualberto Bruno Andrade

Desculpe, amigo, esta nossa 
falha, sinceramente. 

Barão de Peracanga é 

a história de um cão 

abandonado. Ele foi 

adotado por uma 

família e hoje vive feliz

Parte do valor 

arrecadado com a  

venda do livro será 

doada para entidades 

de proteção aos 

animais.

Agradecemos a presença de amigos que 
estiveram presentes com seus animais de 
estimação.
Amei o seu lançamento e não perdi um lance.
Foi diferente de todos que já fui.
As pessoas e os seus 'filhos' estavam bem à vontade.
O Barão é uma graça.
Amei a história e, mais ainda, o título impactante.
Não sabia que você também tem o dom de desenhar.
Você é uma artista completa.
Agradeço-lhe de coração por tudo.
É uma alegria imensa quando me vejo no Jornal As 
Acadêmicas. Também fiz o curso Normal.
Pena que parei de estudar.
Beijos e que Deus continue te abençoando.

Anna Célia Curtinhas-Vitória-ES

SUZI NUNES

NOSSA HOMENAGEM

Capixaba, 
produtora 
cultural, 
documentarista, 
capacitação em 
marketing e 
gestão cultural. 
Transita nos 
circuitos culturais 
das artes, sejam 
cênicas, musicais 
e áudio visuais.

Presidente da
Academia de

Letras e Artes de
Serra - ES

VIOLÕES

Gemei, violões! A noite é silenciosa

como um resto de amor, doce, profundo.

Fazei florir, dos corações no fundo,

a flava flor dos sonhos, misteriosa.

Deixai correr, na vastidão do mundo,

a melodia cândida, piedosa, 

como um perfume virginal de rosa

que flui n’alma de cada ser, fecundo.

Gemei, violões, como um divino treno,

que o céu mantém-se plácido, sereno

e, entre a soberba calma, além, flutua.

Gemei o triste, o musical segredo

dos calafrios íntimos do medo

sob o manto da fria luz da lua.

Humberto Del Maestro – 1º lugar no Concurso de

Poesias da FEBAC-2014

DIA DO AMIGO
Atiro a primeira flor
a quem me deixar
valer amiga para sempre.
Minha alquimia é positiva
e a decisão já tomada:
sua amizade vai me alimentar
nos dias tristes,
e nos dias alegres vou contar
com sua companhia,
perto ou na distância
para olhar este jardim
cheio de flores
que desejo oferecer a todos
os amigos da minha vida!

Teresinka Pereira
 pereira@buckeye-express.com


