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RÁPIDAS
 NMEIO AMBIENTE

Evento na ITE debate 
leis e deveres

Para deixar tanto a comu-
nidade acadêmica quanto 
a população em geral a par 
do que de mais relevante há 
em termos de legislação que 
envolve o meio ambiente e 
respectiva responsabilidade 
de todos, a ITE realiza na 
próxima quinta-feira, das 
19h10 às 21h, no bloco 1, 
auditório 1 da ITE, a palestra 
“Impactos Ambientais e Res-
ponsabilidade Civil”. Ela será 
ministrada pelo professor 
doutor Jesus Manuel Delgado 
Mendez. Referência na área 
ambiental, ele é engenheiro 
agronômico e possui diversos 
títulos de pós-graduação nas 
áreas agrícola e ambiental. 
Membro ativo da União Inter-
nacional para a Conservação 
da Natureza (UICN), subdivi-
são da Comissão Mundial de 
Áreas Protegidas, é professor 
da Universidade Federal do 
Recôncavo, na Bahia. A ITE 
em Bauru fica na praça Nove 
de Julho, 1-51, Vila Pacífico. 
Telefone: (14) 2107-5000.

 NNESTA QUARTA

Palestra aborda o 
microcrédito produtivo

Nesta quarta-feira, às 14h, 
ocorre a palestra “Acesso 
ao Microcrédito Produtivo”. 
O evento será realizado na 
Casa do Empreendedor 
e tem como público-alvo 
microempreendedores, em-
presas de pequeno porte e 
microempreendedores indi-
viduais. A atividade faz parte 
da programação deste mês 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e 
Renda. A titular da Sedecon, 
Aline Prado Fogolin, explica 
que a palestra faz parte do 
programa de microcrédito 
produtivo oferecido através 
do Banco do Povo Paulista 
(BPP), desenvolvido pelo 
governo do Estado, por meio 
da Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho, em 
parceria com a prefeitura. 
Quem tiver interesse em 
participar deve entrar em 
contato com a Casa do 
Empreendedor, na sede 
da Sedecon, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 18h, 
na rua Virgílio Malta, 17-06. 
Outras informações podem 
ser obtidas através do 
telefone 3227-7819 ou pelo 
e-mail saladoempreende-
dor@bauru.sp.gov.br.

 NPRODUÇÃO DE BAMBU

Sagra convida para 
curso em Tatuí

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (Sagra) 
convida produtores rurais e 
assentados para participar 
do curso de produção de 
mudas “Cultivo e trans-
formação do bambu como 
alternativa sustentável para 
geração de renda na Agri-
cultura Familiar”, que será 
realizado no próximo dia 25, 
na cidade de Tatuí. O curso 
será realizado pelo Centro 
de Capacitação Tecnológica 
- CCT Bambu, financiado 
pelo Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
(MCTI). A capacitação faz 
parte da parceria entre a 
Sagra e a Unesp de Itapeva. 
As vagas são limitadas e 
preferencialmente reserva-
das para quem já participou 
de atividades anteriores. 
Informações e inscrições: 
(14) 3279-1218, com Jorge.

Fuvestão: simulado aberto dará diversos prêmios aos campeões

Vestibulandos e treinei-
ros podem testar seus 
conhecimentos no Fu-

vestão Maio 2017 do Preve 
Objetivo. As inscrições estão 
abertas até o dia 5 de maio 
e os mais bem colocados no 
simulado, que pode ser rea-
lizado por alunos e não alu-
nos do Objetivo, ainda rece-
berão prêmios. A prova terá 
90 testes de múltipla escolha 
(padrão 1.ª fase da Fuvest, 
Unesp e Unicamp) e ocorrerá 
no dia 6 de maio, às 13h, no 
local determinado no ato da 
inscrição.

Os candidatos mais bem 
classificados na categoria 
vestibulando (estudantes cur-
sando o 3.ª ano ou egressos 

Interessados podem 
se inscrever até o dia 
5 de maio na prova 
do Preve Objetivo

do Ensino Médio que não 
tenham cursado o Ensino 
Superior) receberão prê-
mios: MacBook Air para o 
1.º classificado geral; iPad 
Mini para o 1.º colocado de 
cada área (biológicas, exatas 
e humanas); notebook para o 
2.º e o 3.º colocados de cada 
área (biológicas, exatas e 
humanas); Tablet Samsung 
Galaxy para o 11.º ao 45.º 
colocado na classificação 
geral; pendrive 64GB para 
o 46.º ao 100.º colocado na 
classificação geral.

 
POR PONTOS
Na categoria treineiro (es-

tudantes da 1.ª e 2.ª séries do 
Ensino Médio), os prêmios 
serão um Tablet Samsung 
Galaxy Tab T113 8GB para 
o 1.º colocado de cada área 
(biológicas, exatas e huma-
nas); e todos os participan-
tes que fizerem 55 pontos ou 
mais no simulado concorre-

rão ao sorteio a um iPhone 6.
No dia da prova, o estu-

dante deverá estar de posse 
de sua carteira de identidade 
original e da ficha de inscri-
ção no Fuvestão Maio 2017, 
sendo desclassificado caso 
não apresente os referidos 
documentos. Os organiza-
dores afirmam que os simu-
lados reproduzem todas as 
exigências das provas reais: 
a organização rígida e mi-
nuciosa, a inscrição formal, 
a identificação rigorosa, a 
inflexibilidade dos horários, 
a postura em sala e ques-
tões com o mesmo nível de 
dificuldade.

 
SERVIÇO
Para participar do Fuves-

tão Maio 2017 basta fazer a 
inscrição, totalmente gratuita, 
pelos sites www.curso-obje-
tivo.br e www.grupopreve.
com.br. Mais informações 
pelo (14) 4009-8830. Simulados reproduzem todas as exigências das provas reais

Reprodução Internet

A Páscoa de quem celebra
Maratona de cerimônias termina para religiosos católicos com confraternização e também sensação de dever cumprido

Procissões e missas, con-
fissões, retiros, encena-
ções da Paixão de Cristo, 

celebração da morte e, depois, 
festa da ressurreição... Ufa! A 
Semana Santa é intensa para 
os católicos que assumem a 
missão de viver e propagar a 
fé em Jesus, nas mais diversas 
funções na comunidade.

Prova disso é a extensa 
programação das Irmãs Após-
tolas do Sagrado Coração de 
Jesus, que vivem em grupos 
nas quatro casas da congrega-
ção em Bauru. As religiosas 
participam das cerimônias nas 
paróquias próximas de cada 
residência, fazem retiro espiri-
tual, intensificam as orações e 
têm momentos em que todas 
se reúnem, incluindo irmãs de 
outras cidades.

Foi assim ontem, quando 
se confraternizaram durante 
o almoço de Páscoa, em que 
cada comunidade contribui 
com parte do cardápio. “Faze-
mos do domingo um dia para 
oração, convivência fraterna, 
leitura, estudo e descanso”, 
conta a irmã Jucélia Melo, su-
periora da comunidade religio-
sa da Universidade do Sagrado 
Coração (USC).

Esse domingo, em espe-
cial. “Procuramos viver inten-
samente o tempo pascal, com 
a certeza de que Jesus vive e 
está em nosso meio. Maria e 
as mulheres acreditaram que a 
vida de Jesus não terminou no 
calvário e foram as primeiras 
testemunhas da Ressurreição”.

A data também é propícia 
para entrar em contato com 
pessoas queridas que estão 
longe. “Falamos com nossos 
familiares e amigos e, creio 
que, como a maioria das pes-
soas, muitas mensagens são 
via WhatsApp. Também en-
viamos mensagem eletrônica 
à comunidade universitária, às 
autoridades eclesiásticas e às 
comunidades religiosas, dentre 
outras”, comenta a religiosa.

EXPERIÊNCIA NOVA
Para o frei Luciano Bar-

bosa, da Congregação Mis-
sionária de Santo Inácio de 
Antioquia, essa Páscoa teve 
um sabor ainda mais especial: 
foi a primeira que ele viveu 

ALINE MENDES

Frei Luciano Barbosa vive 
pela primeira vez o tempo 
pascal como padre

Arquivo pessoal

Confraternização: Fernando, Leandro, Frei Luciano, Frei Alfredo, Pierre, Moraes e Frei Emerson 

Luiza, Fernanda, Pedro, Renato e o diácono José Luiz Faco, no almoço de Páscoa em família 

Arquivo pessoal

Irmãs Susana, Jucélia, Ana Cristina, Djanira, Renata, Maria Inês, Paola e Ilda: Páscoa intensa 

Arquivo pessoal

como padre. Ordenado há sete 
meses, esteve à frente das ceri-
mônias na Paróquia São Paulo 
Apóstolo, em Bauru, e parti-
cipou também em outras igre-
jas, totalizando 10 celebrações 
do Domingo de Ramos ao de 
Páscoa, sendo que presidiu três 
missas só ontem.

“Apesar do cansaço físico, 
me sinto enriquecido espiri-
tualmente pelo conteúdo da 
liturgia e pela alegria do povo. 
É bonito de ver a total entrega e 
dedicação das pessoas; a parti-
cipação foi maciça em todos os 

sentidos”, partilha.
Com a comunidade, ele 

cumpriu propostas de oração 
e solidariedade durante a Qua-
resma justamente em prepara-
ção para este momento. “Além 
de celebrar o triunfo da vida 
sobre a morte, chegar à Pás-
coa deu uma sensação de de-
ver cumprido, foi uma grande 
satisfação”.

Além das missas, a come-
moração do tão esperado do-
mingo contou com café festivo 
com paroquianos e almoço 
com os irmãos de congrega-

ção na casa de uma família da 
comunidade. “Vivemos juntos 
em três freis e quatro postulan-
tes, que são como seminaristas, 
e com frequência convivemos 
com os oblatos, leigos que vi-
vem o nosso carisma inaciano. 
São pessoas que zelam pela 
nossa vocação, que cuidam 
de nós; é uma extensão da fa-
mília”, afirma o religioso que 
tem parentes vivendo em São 
Paulo.

ECLESIAL E FAMILIAR
O diácono permanente faz 

parte do clero e tem esposa e 
filhos. Ele recebe o primeiro 
grau da ordem, o diaconato, 
já sendo casado. Um dos ho-
mens que exerce essa função 
em Bauru é José Luiz Faco. O 
interessante é que ele concilia 
a agenda cheia das cerimônias 
da Semana Santa e Páscoa 
com a convivência em famí-
lia, tão valorizada nestas datas 
especiais.

Ligado à Paróquia São Ju-
das Tadeu, ontem ele partici-
pou das cerimônias e não abriu 
mão de almoçar com a esposa 
Luiza, o filho Renato, a nora 
Fernanda e o netinho Pedro. 
Eles possuem outros dois fi-
lhos e mais quatro netos, que 
moram em outras cidades.

“A Páscoa é passagem e 
acontece diariamente. Todo 
dia a gente deve morrer para 
as coisas ruins e nascer para 
as novas. Melhorar é um pro-
cesso de conversão para a vida 
toda”, enfatiza o diácono.

E de acordo com José Luiz, 
a cada Páscoa, é possível se 
aprofundar um pouco mais. 
“O momento é propício para 
refletir, desapegar e lembrar 
que estamos aqui de passagem 
e precisamos viver bem o dia 
de hoje, embora a morte não 
seja o fim, mas o começo de 
uma vida nova na casa do Pai”, 
conclui.


