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Revista

“E viu Deus tudo
quanto tinha feito, e eis

que era muito bom”
(Genesis 1, 31)



2 | Chuva de Rosas - Julho de 2015

Expediente - Informativo Chuva de Rosas – Uma publicação mensal da Paróquia Santa Rita de Cássia - Pároco: Manoel Cesar de Camargo Júnior - 
Coordenadora da Pastoral da Comunicação: Deisi Leslei Jacinto - Coordenação Editorial: Deisi Leslei Jacinto, Flávia Sancho MTB: 48.829 - Contato Comercial: 
João Henrique Machado - Diagramação e Artes: Luciano Leal - Impressão: Gráfi ca e Editora Paratodos - Tiragem: 1.500 exemplares - Jornalista Responsável: 
Flávia Sancho. Site: www.paroquiasantarita.com.br - pascom@paroquiasantarita.com.br - Rua Bartolomeu de Gusmão, 311 - Tel: 15 3231-3304 / 3232-2300

<editorial>

Por Pe Manoel Júnior

“LOUVADO 
SEJAS, MEU 

SENHOR”
O Papa Francisco, nos ofereceu, no 

dia 18 de junho, sua encíclica (carta) 
“Laudato Si” (Louvado sejas). Abrindo com 
o “Cântico das Criaturas”, de autoria de S. 
Francisco de Assis, o papa construiu um 
documento contundente, sobre como 
a devastação do meio ambiente cria 

subsistência dependem fortemente das 
reservas naturais e dos chamados serviços 
do ecossistema como a agricultura, a 
pesca e os recursos fl orestais” (n. 25).

“Já se ultrapassaram certos limites 
máximos de exploração do planeta, sem 
termos resolvido o problema da pobreza” 
(n. 27). 

Para se antecipar às críticas de que 
ele estaria proclamando uma volta ao 
passado, o papa afi rmou: “Ninguém 
quer o regresso à Idade da Pedra, mas é 
indispensável abrandar a marcha para 
olhar a realidade doutra forma, recolher 
os avanços positivos e sustentáveis e ao 
mesmo tempo recuperar os valores e os 
grandes objetivos destruídos” (n. 114).

Na internet podemos encontrar o 
texto na íntegra. Procuremos ler e refl etir 
sobre tema tão oportuno, especialmente 
nós, que temos uma tradição franciscana 
em nossa paróquia.

relações de exploração e desigualdade. 
A tão comentada encíclica ecológica, a 
primeira sobre o assunto da história da 
Igreja Católica, tem como objetivo fi nal os 
pobres.

Na sua “Laudato si”, o Papa Francisco 
fala sobre a relação íntima entre os pobres 
e a fragilidade do planeta e a convicção de 
que tudo está estreitamente interligado 
no mundo. Diz que o progresso é bem-
vindo, gera benefícios, mas há muitos 
problemas gerados por ele. Critica o 
comportamento predatório e consumista 
dos países ricos. “Muitos daqueles que 
detêm mais recursos e poder econômico 
ou político parecem concentrar-se, 
sobretudo, em mascarar os problemas 
ou ocultar os seus sintomas, procurando 
apenas reduzir alguns impactos negativos 
de mudanças climáticas” (n. 26). 

No documento, o papa fala que o 
mundo, que chama de nossa casa, está 
se transformando num imenso depósito 
de lixo. Mas uma de suas maiores 
preocupações é o aquecimento global. 
E novamente a maior inquietação são 
os país em desenvolvimento. “Muitos 
pobres vivem em lugares particularmente 
afetados por fenômenos relacionados 
com o aquecimento e os seus meios de 
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<evangelizando>

Por Nelma F. C. Almeida

A impressão digital na                      ficou ainda melhor!
• Mais rápida: 71 folhas por minuto

• Perfil de cores próximo ao off-set

• Imprime cores em escala pantone 
(menos as cores metálicas e neon)

• Área de impressão: A3+

• Imprime banners de 67x28cm (15) 3238-2000   
www.graficaparatodos.com

LEITURA
Julho 2015

01 - Mc 12,1-12

02 - Mt 9,1-8

03 - Jo 20,24-29

04 - Mt 9,14-17

05 - Mc 6,1-6

06 - Mt 9,18-26

07 - Mt 9,32-38

08 - Mt 9,32-38

09 - Mt 10,1-7

10 - Mt 10,7-15

11 - Mt 10,16-23

12 - Mt 10,24-33

13 - Mc 6,7-13

14 - Mt 10,34-11,1

15 - Mt 11,20-24

16 - Mt 11,25-27

17 - Mt 12,46-50

18 - Mt 12,1-8

19 - Mt 12,14-21

20 - Mc 6,30-34

21 - Mt 12,38-42

22 - Mt 12,46-50

23 - Jo 20,1-2.11-18

24 - Mt 13,10-17

25 - Mt 13,18-23

26 - Mt 20,20-28

27 - Jo 6,1-15

28 - Mt 13,31-35

29 - Mt 13,36-43

30 - Jo 11,19-27

31 - Mt 13,47-53

Neste mês de julho convido a todos os irmão 
para refl etirmos sobre as palavras do evangelho de 
São Mateus 5, 13-16.

O evangelho foi criado não para nos afastar do 
mundo, mas sim para que nos tornemos cada vez 
mais inseridos nele.

“Todos nós batizados somos discípulos 
missionários e somos chamados a nos tornar no 
mundo um Evangelho vivo.” (Papa Francisco)

Assim como o sal e a luz, o cristão deve 
penetrar na vida das pessoas.

Devemos enquanto cristãos, viver de tal forma 
que quando alguém olhar para nós sinta que 
existe algo de diferente na nossa vida. O cristão 
deve ser uma pessoa luminosa, que traz a luz, que 
sempre dá luz. Uma luz que não é sua, mas é um 
presente de Deus.

Se mantivermos nossa luz acesa seremos 
notados. Temos de ser pessoas iluminadas, que 
ilumina aos demais através de nossas obras, que 

nutre quem tem fome e sacia quem tem sede.
E assim vamos dando vida e transformando a 

sociedade. 
O mundo atual, clama por testemunhos 

de amor e neste sentido Deus conta conosco. 
Assim como o sal conserva o alimento, o cristão 
deve conservar viva a presença de Cristo através 
da celebração da Eucaristia e da recordação das 
palavras de vida que Ele pronunciou. Somente 
quando nos deixarmos penetrar pelas palavras do 
evangelho teremos força para transformação.

Muitos são os motivos que nos levam a 
enfraquecer nossa luz, mas não podemos fraquejar, 
temos que unir nossa luz com a luz dos outros 
irmãos e da Igreja.

Somente através da fé podemos nos 
comprometer com o bem de todos. 

Que possamos viver sob a luz do Espírito Santo 
e que Ele nos guie na nossa vocação de sermos “sal 
da terra e luz do mundo”.

SAL DA TERRA, LUZ DO MUNDO...

Vo�� gost��i� �� us�� �
 e�paç� d� R��ist� C��v�

�� Rosa� p�r� �m� 
h���na���?

Entre em contato conosco!
pascom@paroquiasantarita.com.br
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Por Lucimeire Prestes de Oliveira Tomé

Tive a oportunidade de ler uma matéria 
no jornal Cruzeiro do Sul, no dia 07/07/2014, 
sob o título - ‘pais têm dificuldade em 
entender a lei da palmada’. Como profissional 
que atua junto às crianças e suas famílias, 
pensei no que poderia contribuir no sentido 
de levar informações às pessoas elucidando 
um pouco mais esse assunto. 

Considero que para toda mudança 
e transformação, deve haver informação 
e formação e talvez seja isso que falte às 
famílias e aos pais de crianças e adolescentes.

Primeiramente, faz-se necessário 
esclarecer um pouco o histórico desta lei.

“Este projeto de lei foi relatado pela 
deputada federal Tereza Surita. De acordo 
com a relatora, o objetivo da lei não é punir 
pais que usam da palmada para disciplinar os 
filhos, mas educar para evitar casos em que 
a violência doméstica se torna extrema. O 
projeto prevê que pais que maltratarem os 
filhos sejam encaminhados a programa oficial 
de proteção à família e a cursos de orientação, 
tratamento psicológico ou psiquiátrico, além 
de receberem advertência. A criança que 
sofrer a agressão, por sua vez, deverá ser 
encaminhada a tratamento especializado. A 
proposta prevê ainda multa de três a vinte 
salários mínimos para médicos, professores e 
agentes públicos que tiverem conhecimento 
de agressões a crianças e adolescentes e não 
denunciarem às autoridades.

O que se espera desta lei é o fortalecimento 
dos vínculos familiares e a diminuição da 
violência. Ao fomentar uma rede de proteção 
à família e à convivência familiar, espera-se 
retirar as crianças e adolescentes de uma 
situação de vulnerabilidade que coloca a 
violência como opção e como algoz” (fonte 
Wikipédia).

Essa proposta gerou muita polêmica 
e discussões. Só agora, após dois anos de 
tramitação no Congresso, foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados, no dia 21 de maio 
de 2014 e aprovada no Senado no dia 4 de 
junho de 2014. 

A imprensa brasileira apelidou a lei 
7.672/10 de ‘lei da palmada’, logo após 
renomeada por ‘Lei Menino Bernardo’ - nome 

adotado em homenagem ao garoto que foi 
encontrado morto no Rio Grande do Sul, e 
cujos principais suspeitos do crime são o pai 
e a madrasta.

Observando o que diz a lei, parece que 
não há nada à discordar. É nítido que essa lei 
veio para proteger as crianças e adolescentes 
que vivenciam a violência física e moral 
dentro de suas próprias casas. Talvez o mais 
triste disso tudo é que foi preciso haver o 
surgimento de uma lei para proteger as 
nossas crianças, pois os pais que deveriam 
zelar e cuidar muitas vezes não o fazem.

A criança pequena é naturalmente 
curiosa e sua função é explorar. A atividade 
da criança é brincar e inquietar-se diante das 
situações. Criança mexe, remexe e bagunça. 
Isso é o natural. Quando não o faz, está 
doente!

A natureza do adolescente também 
é muito parecida com a natureza infantil. 
Inquietos, barulhentos, impulsivos, 
onipotentes... Crianças e adolescentes 
se assemelham à canhões sem direção, 
precisam do adulto para poder guiá-los, 
orientá-los e protegê-los, muitas vezes até 
mesmo de si próprio.

Pensando por esse aspecto, vemos que 
a infância e adolescência é o período que 
as pessoas estão em construção. Tudo que 
for ensinado será aprendido. Se vivenciarem 
a violência aprenderão ser violentos, se 
vivenciarem o afeto e o diálogo serão afetivos 
e aprenderão a dialogar.

Já ouvi pais dizerem que a criança às 
vezes pede pra apanhar (quando acontece 
da criança aprontar e enfrentar a autoridade 
do adulto). Eu diria que a criança quando 
tem um mal comportamento pede sim, 
mas não pra apanhar, mas para ser educada. 
Educar passa necessariamente pelo afeto, 
paciência, perseverança e diálogo, mas não 
pela violência física e/ou moral. 

Ver um adulto bater numa criança é 
constrangedor. O clima no ar é de humilhação 
e covardia. A criança, mesmo pequenininha 
tem condições de aprender o que está sendo 
ensinado. Ao relacionar-se com a criança, 
vale lembrar algumas dicas:

• Quando for repreender uma criança 
pequena, abaixe-se na altura dela, para que 
possa haver olho no olho. A comunicação 
se dá não só pela fala, mas pelo gesto e pelo 
olhar. Explique a criança o que espera dela.

• Corrija-a quando realmente houver 
necessidade, principalmente se for algo 
que possa machucá-la ou machucar outras 
pessoas. Evite que o não vire sim pelo cansaço. 

• Jamais perca a oportunidade de educar. 
Converse e dê o exemplo. Mostre quais valores 
devem ser seguidos e quais atitudes são 
adequadas.

• Não grite, fale com educação com a 
criança e com o adolescente. Use palavras 
educadas, como por favor e obrigada. O adulto 
é modelo e exemplo de comportamento e 
ações. 

• Estabeleça combinados e não deixe de 
cumpri-los. Nesta hora a autoridade do adulto 
está sendo testada.

Parece que tanto para a criança, quanto 
para o adolescente, a regra deverá ser a 
mesma. Diálogo, respeito e afeto são valores 
fundamentais para a construção e manutenção 
de um relacionamento saudável. A criança e o 
adolescente na sua maioria são espontâneos. 
Jamais reprima o comportamento, mas 
paute-o com afeto e limites. 

Cabe aos pais a compreensão de que 
para educar, antes de mais nada deve haver 
o bom senso. Que não seja necessário haver 
uma lei que diga que bater e humilhar uma 
criança ou um adolescente não é o melhor 
caminho. Todos sabemos que o diálogo e o 
afeto transforma qualquer ser humano e que 
violência sempre irá gerar mais violência e 
revolta. 

É importante lembrar que o fato de não 
bater, não significa deixar de estabelecer os 
limites na educação. Criança e adolescente 
precisam de limites. É função dos pais orientar 
e zelar pela segurança de seus filhos, porém 
sem agressões. Lembrar que ter autoridade é 
diferente de ser autoritário.

Considero que no interior de uma família, 
educar um ser humano ainda deverá ser o 
maior projeto!

<psicologia>

‘LEI DA PALMADA’
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<dízimo>

Por Humberto Matavelli

www.espacoresiliencia.com

Av. Pereira da Silva, 888
Santa Rosália • 15 3411-5540

• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia

• Terapia de Casal e Família

Espaço
Resiliência

R. Hermelino Matarazzo, 490
Tel: 3342-4065

99788-0204 • 3227-1171

ATACADÃO DE SORVETES

S O R V E T E S

Temos  o aparelho auditivo 
ideal para cada pessoa.

Rua Santa Clara, 214 
Centro - Sorocaba
Telefone: (15) 3234 - 7147

O Cristão tende a ser dizimista. Essa 
tendência será tanto mais acentuada quanto 
maior seja o grau de consciência de sua 
corresponsabilidade na edificação e sustento 
do corpo eclesial. Devemos ser, como ensina 
o Apóstolo Pedro, “pedras vivas no edifício 
espiritual”(I Pe 2,5) e só a participação regular 
da vida em comunidade revela ao fiel as muitas 
carências dos recursos para uma eficaz ação 
pastoral.

Infelizmente é quase geral o conceito que 
o dízimo é um instrumento arrecadador de 
dinheiro. Porém, a arrecadação deve ser vista 
como consequência da conscientização e 
não o motivo principal que move alguém a se 
tornar dizimista. De fato, se me comprometo a 
contribuir porque a Igreja precisa – e sabemos 
que precisa de recursos para a sua ação 
apostólica, – eu posso ter uma motivação 
até suficiente, porém imediatista e pouco 
conforme ao verdadeiro sentido do Dízimo que 
é o de retribuir a Deus, render-Lhe graças por 
todos os benefícios recebidos.

Se me convenço de que os bens todos 
são gerados por Deus e colocados a serviço da 
humanidade e que participando gratuitamente 
destes benefícios sou movido a retribuir com 
uma parcela daquilo que me é confiado, é 
quase certo que o meu grau de motivação será 
mais profundo e permanecerá ainda quando 
as necessidades eclesiais não pareçam tão 
emergenciais e urgentes. Ou seja, o meu dever 

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

de contribuir e retribuir a Deus permanece 
ainda quando as carências imediatas estejam 
supridas, porque as necessidades na Igreja 
extrapolam a dimensão religiosa – a mais 
imediatamente ligada ao culto, – para chegar 
às dimensões missionária e social, onde 
os recursos são sempre necessários – ou 
poderíamos afirmar que não existem carentes 
a reclamar a nossa solidariedade e ajuda, ou 
ainda, a missão está concluída e já não é mais 
necessário evangelizar?

As ajudas esporádicas, mesmo que 
generosas, não promovem a utilização mais 
racional e sistemática dos recursos na Igreja. 
As ofertas nas celebrações, por outro lado, 
são absolutamente necessárias porque a 
escritura nos diz: “não comparecerás diante 
do Senhor com as mãos vazias” (Dt. 16,16), 
porém, não substituem o Dízimo e nem são 
por este substituídas, 
pois as ofertas, 
p r o f u n d a m e n t e 
enraizadas no ato de 
cultuar, são também 
frutos do trabalho do 
homem associadas 
às oferendas do 
pão e do vinho no 
Ofertório da Missa, 
de tal sorte que 
aquele que não se 
aproxima do altar 

fazendo sua própria oferta, ainda que a entrega 
de si mesmo, não participou plenamente do 
ato sacrifical realizado.

O Dízimo, por sua vez, está ligado à vida 
quotidiana da Igreja, da qual cada dizimista 
faz parte, e objetiva ser um combustível que 
a dinamiza e expande. Todos os recursos 
obtidos, de uma ou de outra destas formas 
não excludentes entre si como já se salientou, 
se destinam a gerar os melhores mecanismos 
para a Evangelização, quer sejam aplicados 
diretamente na paróquia, quer se apliquem nas 
missões ou no suprimento de carências sociais 
da comunidade.

Se participar é contribuir e se contribuir é 
participar, através do Dízimo praticamos ambas 
as ações. Portanto, é próprio do cristão e do 
cristão católico em particular, assumir a condição 
de dizimista em sua comunidade de fé.

A INCLINAÇÃO 
DO CRISTÃO 
PARA O DÍZIMO
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<mensagem>

Mensagem da CNBB sobre a Redução da Maioridade Penal

Hidráulica
Santa Inês 

Tubos de cobre

R. Hermelino Matarazzo, 148

15 3232-6700
vendas@hidraines.com.br
.  www.hidraines.com.br

.   hidraulicasantaines 

A loja especializada
em hidráulica

“Bem-aventurados os que promovem a 
paz, porque serão chamados filhos de Deus” 
(Mt 5,9)

O debate sobre a redução da maioridade 
penal, colocado em evidência mais uma vez 
pela comoção provocada por crimes bárbaros 
cometidos por adolescentes, conclama-nos a 
uma profunda reflexão sobre nossa responsa-
bilidade no combate à violência, na promo-
ção da cultura da vida e da paz e no cuidado 
e proteção das novas gerações de nosso país.

A delinquência juvenil é, antes de tudo, 
um aviso de que o Estado, a Sociedade e a Fa-
mília não têm cumprido adequadamente seu 
dever de assegurar, com absoluta prioridade, 
os direitos da criança e do adolescente, con-
forme estabelece o artigo 227 da Constituição 
Federal. Criminalizar o adolescente com pena-
lidades no âmbito carcerário seria maquiar a 
verdadeira causa do problema, desviando a 
atenção com respostas simplórias, inconse-
quentes e desastrosas para a sociedade.

A campanha sistemática de vários meios 
de comunicação a favor da redução da maio-
ridade penal violenta a imagem dos ado-
lescentes esquecendo-se de que eles são 
também vítimas da realidade injusta em que 
vivem. Eles não são os principais responsáveis 
pelo aumento da violência que nos assusta a 
todos, especialmente pelos crimes de homicí-
dio. De acordo com a ONG Conectas Direitos 
Humanos, a maioria dos adolescentes inter-
nados na Fundação Casa, em São Paulo, foi 
detida por roubo (44,1%) e tráfico de drogas 
(41,8%). Já o crime de latrocínio atinge 0,9% e 
o de homicídio, 0,6%. É, portanto, imoral que-
rer induzir a sociedade a olhar para o adoles-

cente como se fosse o principal responsável 
pela onda de violência no país.

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), ao contrário do que se propaga injus-
tamente, é exigente com o adolescente em 
conflito com a lei e não compactua com a im-
punidade. Ele reconhece a responsabilização 
do adolescente autor de ato infracional, mas 
acredita na sua recuperação, por isso propõe 
a aplicação das medidas socioeducativas que 
valorizam a pessoa e lhe favoreçam condições 
de autossuperação para retornar a sua vida 
normal na sociedade. À sociedade cabe exi-
gir do Estado não só a efetiva implementação 
das medidas socioeducativas, mas também o 
investimento para uma educação de qualida-
de, além de políticas públicas que eliminem 
as desigualdades sociais. Junta-se a isto a 
necessidade de se combater corajosamente 
a praga das drogas e da complexa estrutura 
que a sustenta, causadora de inúmeras situ-
ações que levam os adolescentes à violência.

Adotada em 42 países de 54 pesquisados 
pela UNICEF, a maioridade penal aos 18 anos 
“decorre das recomendações internacionais 
que sugerem a existência de um sistema de 
justiça especializado para julgar, processar e 
responsabilizar autores de delitos abaixo dos 
18 anos” (UNICEF). Reduzi-la seria “ignorar o 
contexto da cláusula pétrea constitucional – 
Constituição Federal, art. 228 –, além de con-
frontar a Convenção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, as regras Mínimas de Beijing, 
as Diretrizes para Prevenção da Delinquência 
Juvenil, as Regras Mínimas para Proteção dos 
Menores Privados de Liberdade (Regras de 
Riad), o Pacto de San José da Costa Rica e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente” (cf. De-
claração da CNBB contra a redução da maiori-
dade penal – 24.04.2009).

O Conselho Episcopal Pastoral da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
reunido em Brasília, nos dias 14 a 16 de maio, 
reafirma que a redução da maioridade não é a 
solução para o fim da violência. Ela é a nega-
ção da Doutrina da Proteção Integral que fun-
damenta o tratamento jurídico dispensado às 
crianças e adolescentes pelo Direito Brasileiro. 
A Igreja no Brasil continua acreditando na 
capacidade de regeneração do adolescente 
quando favorecido em seus direitos básicos 
e pelas oportunidades de formação integral 
nos valores que dignificam o ser humano.

Não nos cansemos de combater a violên-
cia que é contrária ao Reino de Deus; ela “nun-
ca está a serviço da humanidade, mas a de-
sumaniza”, como nos recordava o papa Bento 
XVI (Angelus, 11 de março de 2012). Deus nos 
conceda a todos um coração materno que 
pulse com misericórdia e responsabilidade 
pela pessoa violentada em sua adolescência. 
Nossa Senhora Aparecida proteja nossos ado-
lescentes e nos auxilie na defesa da família.

Brasília, 16 de maio de 2013

Dom José Belisário da Silva
Presidente da CNBB em exercício

Dom Sergio Arthur Braschi
Vice-Presidente da CNBB em exercício

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Secretário Geral da CNBB
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<perfi l do paroquiano>

Por Flávia Sancho

Filha de José Orenes e Amparo Cardini, 
Margarida, a fi lha mais velha do casal, sempre 
ajudou a cuidar dos irmãos Maria, Nair e José 
(in memoriam). “Nós morávamos no bairro de 
Santa Rosália e desde pequena eu ajudava 
os meus pais com as tarefas da casa e nos 
cuidados com os meus irmãos. Quando eu 
completei 14 anos, comecei a trabalhar e 
ajudar fi nanceiramente em casa.”

Margarida sempre gostou de ir a igreja. “Eu 
fui batizada, fi z a primeira comunhão e ia às 
missas com minha amiga e vizinha Catarina e 
sua mãe Francisca”.

Aos 14 anos, Margarida conheceu Renato 
Mincarelli. “Nós morávamos no mesmo bairro 
e nos conhecemos em dia muito especial. 
Logo começamos a namorar e após 5 anos 
nos casamos na Igreja de Santa Rosália, no 
dia 24/06/1944. Após o casamento, nos 
mudamos para a Vila Santana e começamos 
a ir nas missas na Igreja de Santa Rita.” Um 
ano após o casamento o casal foi abençoado 
com o nascimento da primeira fi lha, Branca 
Mincarelli, nascida no dia 13/05/1945. Sete 
anos depois, o casal foi abençoado novamente 
com o nascimento de Edmilson Mincarelli, no 
dia 23/09/1952. “Eu trabalhava bastante, então 
sempre contei com a ajuda de minha mãe 
para olhar meus fi lhos.”

Em 1970 Margarida se aposentou. “A 
primeira coisa que fi z foi ajudar na igreja. 
Durante 20 anos participei da promoção 
humana. Toda terça-feira eu ia na igreja de 
Santa Rita costurar colchas com retalhos 
doados para serem vendidas no bazar. Eu 
ajudava também na APAE fazendo crochê 
mas, infelizmente, tive um problema de retina 
e precisei parar.”

Margarida sempre fez questão de fi car 
próxima da família. “Logo que me aposentei, 
curti muitos momentos especiais e alegres 
com meu marido e toda família. Nós 

passeávamos muito e fi cávamos meses na 
praia.”

Os fi lhos de Margarida cresceram e foram 
morar em São Paulo. “O tempo foi passando e 
a família foi crescendo. Branca casou-se com 
Roberto e meu deu duas lindas netas: Ana 
Beatriz e Raquel. E o Edmilson casou-se com 
a Sueli e me deu dois lindos netos: Márcio e 
Lucas. A família não parou de crescer, e meu 
neto Márcio me presenteou com minhas 
bisnetas gêmeas: Vitória e Valentina.”

No ano de 1985 foi muito difícil para 
Margarida. “Após fi car muito doente 

meu marido faleceu. Nós éramos muito 
companheiros, então foi difícil aceitar essa 
perda. Meus fi lhos queriam que eu fosse morar 
com eles em São Paulo, mas meu lugar é aqui 
em Sorocaba, na minha casa. Hoje, vou duas 
vezes por semana na ACM fazer natação e vou 
toda terça feira na missa das 7h da manhã na 
Santa Rita.”

Para fi nalizar, Margarida conta que o que 
mais a deixa feliz é estar próxima da família. 
“Eu amo receber a visita dos meus fi lhos, netos 
e bisnetas e estar próxima de todos eles em 
festas e comemorações”. 

Av. Dr. Artur Bernardes, 420 - Vila Progresso

Produtos para festas - Bebidas
Frangos e muito mais
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Nascida em Sorocaba,
no dia 21/04/1925, Maria 

Margarida Orenes Mincarelli 
é o nosso perfi l nesta edição.

Família: Meu grande amor!
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QUEM É O OPERADOR 
DE MARKETING?

O Operador de Marketing, homem e 
mulher, é o profissional de Telemarketing 
que realiza aquele trabalho especial, 
de contato telefônico individual com 
as pessoas. Interage com elas... Procura 
criar um relacionamento personalizado 
agradável... Quer sempre atendê-las bem, 
informá-las, esclarecê-las nas dúvidas e 
aconselhá-las... E, quer principalmente 
satisfazê-las em relação a qualquer tipo de 
serviço ou produto do mercado em que 
estejam interessadas.

COMO É O OPERADOR 
DE MARKETING?

O Operador de Marketing é o profissional 
que gosta de ajudar as pessoas, é simpático 
e tem uma voz clara e agradável. É muito 
comunicativo e tem paciência em ouvir. É 
ágil e organizado, tem raciocínio rápido e 
mantém a calma quando está sob pressão. 
Sabe trabalhar em equipe e tem bom 
conhecimento de informática.

COMO O OPERADOR DE 
MARKETING TRABALHA? 

O trabalho do Operador de Marketing 
foi se desenvolvendo muito, desde a 
década de 1980. Hoje ele trabalha sentado, 
numa cadeira ergonômica, com suporte 
para os pés que mantém a sua coluna ereta 
e apoiada. Fica em frente a um computador 
a uma distancia de 60 cm da tela, com um 
fone de ouvido que muda de uma orelha 
para outra, a cada 2 horas. Trabalha com 
um sistema informático que registra todas 
as suas operações. Segue um roteiro já 
preparado anteriormente. Atende e faz 

<atualidades>

Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 04 de Julho é o Dia do Operador de Marketing

O AGRADÁVEL OPERADOR 
DE MARKETING 

O PROFISSIONAL MAIS PROCURADO

ligações telefônicas, diurnas, noturnas, nos 
finais de semana e feriados, em rodízio com 
os colegas Operadores. Faz exercícios físicos 
de alongamento antes de iniciar o trabalho, 
nos intervalos e depois de termina-lo, para 
estimular a circulação sanguínea e evitar 
possíveis lesões. 

COMO O OPERADOR DE 
MARKETNG REALIZA OS 

CONTATOS TELEFONICOS?
Ele pode realizar os contatos telefônicos 

de duas maneiras... A mais comum é o 
denominado “Receptivo”, quando ele 
recebe as ligações telefônicas das pessoas... 
Presta esclarecimentos, soluciona dúvidas, 
reafirma as qualidades de um produto ou 
serviço que estejam interessadas, oferece-
os, dá suporte técnico para resolver os 
problemas com o funcionamento ou defeito 
dos produtos ou serviços já adquiridos... 
Outra maneira é o trabalho denominado 
“Ativo” quando ele faz as ligações telefônicas 
para as pessoas... Oferece um produto ou 
serviço lançado no mercado, mostra suas 
qualidades e as vantagens para uma vida 
melhor, vende-o e conquista clientes. Pode 
também, se necessário, até fazer cobranças.

QUAIS AS VANTAGENS PARA AS 
EMPRESAS DO OPERADOR DE 

MARKETING? 
Inúmeras... O Operador de Marketing 

sempre representa uma organização 
empresarial ou social e conhece tudo 
sobre ela. Assim, ele é um agradável elo 
de ligação delas com seus clientes. Ele cria 
um bom relacionamento de confiança e 
fidelização que faz com que os clientes, 
lhes deem informações importantes para 
as organizações... Sobre as suas satisfações 

e os seus anseios, as suas preferências e 
as suas necessidades e também as suas 
decepções com os produtos ou serviços. 
Com isso, ele facilita para a organização 
realizar com rapidez, adaptações nos 
conteúdos, nos preços e até nos produtos 
ou serviços. Além disso, a organização 
tem ainda mais vantagens... De controlar a 
qualidade das operações feitas... Alcançar 
longa distancia e em poucos segundos 
atingir maior quantidade de clientes... 
Oferecer novos produtos ou serviços... Ser 
um conforto para o comprador e para o 
vendedor... Diminuir o custo das comissões 
de venda... 

 POR QUE O TRABALHO DO 
OPERADOR DE MARKETING ESTÁ 
EM ACELERADO CRESCIMENTO? 

No Brasil, a legislação é exigente e 
obriga todas as organizações empresariais e 
sociais a atenderem a todos os seus clientes 
com “qualidade e agilidade”. Isso está 
estimulando a maioria das organizações 
empresariais e sociais a, cada vez mais, 
contratarem empresas especializadas 
em “Call Center”, (um ambiente amplo 
com cabines telefônicas individuais para 
Operadores de Marketing), que se dedicam 
a divulgar e orientar clientes em todos 
os setores do mercado. Ou também, 
Centrais de Atendimento ao Cliente, 
denominadas SAC (serviço de atendimento 
ao consumidor) ou SAT (serviço de 
atendimento ao telespectador) quando 
é relacionado a TV. Todas contratam 
diariamente Operadores de Marketing. È 
mais produtivo contratar essas empresas.

• Você sabia que quando liga para 
0800... Você é atendido por um Operador 
de Marketing?
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Dia 04 de Julhoé o Dia do Operadorde Marketing

<seus direitos>

Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para refl exão>

Por Sueli Ortega

PARA REFLETIR!
Nosso mundo tem cerca demais 

e pontes de menos. Ofensas tendem 
a se perpetuar entre irmãos, casais, 
comunidades, nações. E com o passar 
dos anos, a separação aumenta e no-
vas cercas são construídas.

É preciso que alguém tome a ini-
ciativa de construir uma ponte. Quem?

A responsabilidade de construir a 
ponte é de todos.

Em seus relacionamentos familia-
res e comunitários você constrói cer-
cas ou pontes?

Eram dois irmãos, irmãos para os bons 
e os maus momentos. Brincaram juntos na 
infância, frequentaram a mesma escola, a 
mesma igreja e as mesmas festas. 

Namoraram e casaram com duas irmãs 
e se instalaram em fazendas vizinhas. Vieram 
os fi lhos e as duas famílias eram uma só fa-
mília, as duas fazendas uma só fazenda.

Batizaram um o primeiro fi lho do outro. 
A harmonia era perfeita e as duas fazendas 
prosperaram. Símbolo da fartura e da bên-
ção, um riacho unia as duas propriedades.

Um dia ocorreu uma desavença entre 
eles. Coisa insignifi cante. Mas não houve 
conserto e a amizade de tantos anos desa-
pareceu, e com ela perdeu-se a alegria.

Nada mais fazia sentido, senão o ódio 
recíproco entre os irmãos. E o ressentimen-
to tomou conta do coração de todos, não 
respeitando irmãos, cunhadas, sobrinhos, 
padrinhos e afi lhados.

Numa manhã, um carpinteiro bateu à 
porta do irmão mais velho com uma caixa 
de ferramentas na mão. Estava à procura de 
trabalho. O fazendeiro disse que tinha traba-
lho para muitos dias:

- Vê aquela fazenda além do riacho? É do 
meu vizinho. Ou melhor dizendo, do meu ir-
mão mais novo. Brigamos e não mais posso 

CERCAS OU PONTES

suportá-lo. Vê aquela pilha de lenha e rolos 
de arame no celeiro? Quero que construa 
uma cerca bem alta ao longo do rio para 
que não mais precise vê-lo. No celeiro exis-
tem pregos, martelo e todo material neces-
sário.

Como precisasse ir a cidade, o irmão 
mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar 
o material e partiu. Regressando à noitinha, 
lá estava o carpinteiro, em frente da casa.

Surpreendentemente, havia terminado 
o trabalho. O fazendeiro encheu-se de raiva: 

- Você é muito insolente! Mandei cons-
truir uma cerca e você edifi cou uma ponte!

Estava ainda esbravejando quando viu o 
irmão mais novo sorridente, com os braços 
abertos atravessando a ponte e clamando: 

- Mano, esperei tanto tempo por este 
dia.

E após um instante de constrangimento, 
os irmãos se abraçaram e as lágrimas que 
correram de seus olhos reduziram a pó o 
ressentimento de tantos anos. Emociona-

do, o irmão mais velho pediu ao carpinteiro, 
que estava partindo:

- Espere fi que conosco, fi que para a festa 
da reconciliação.

Mas o carpinteiro esclareceu: 
- Adoraria fi car, mas tenho muitas outras 

pontes para construir.

Bem amigos, um assunto que entrou 
na moda nesses foi Previdência Social. 
Não podemos esquecer a corrupção está 
alavancada, mas fi quemos de olho para 
nossa consciência fi car em paz nas próximas 
eleições. Aposentadoria por tempo de 
contribuição é devido ao trabalhador que 
comprovar 180 meses de contribuição 
como tempo mínimo ou 35 anos de 
contribuição para homem e 30 anos para 
mulher.

Já a Aposentadoria por idade é devida 
ao trabalhador que comprovar o mínimo 
de 180 contribuições, além da idade de 65 
anos para os homens e 60 anos para mulher. 
Ressalvamos que para os trabalhadores 
em áreas rurais e segurado especial, a 
idade mínima é reduzida em cinco anos. A 
questão que está causando dúvidas entre os 
trabalhadores, foi à aprovada pelo Congresso 
Nacional (Câmara dos Deputados + Senado 
Federal), onde se criava o fator 85/95 para 

cálculo da aposentadoria. Tal atitude dos 
congressistas foi repudiada pela Presidente 
da República por meio de veto presidencial.

A Medida Provisória nº 676 que trata 
sobre o cálculo adiciona uma fórmula 
progressiva a partir de 2017. Pelo texto o 
segurado que preencher o requisito para a 
aposentadoria por tempo de contribuição 
poderá optar pela não incidência do 
fator previdenciário, no cálculo de sua 
aposentadoria, quando o total resultante 
da soma de sua idade e de seu tempo 
de contribuição, incluídas as frações, na 
data de requerimento da aposentadoria, 
for igual ou superior a 95 pontos, se 
homem, observando o tempo mínimo 
de contribuição de trinta e cinco e igual 
ou superior a 85, se mulher, observando o 
tempo mínimo de contribuição de trinta 
anos.

Nesse sentido, o governo editou a 
medida provisória com a alteração da 

progressividade no cálculo, a qual passa a 
vigorar a partir de 2017 e que acrescenta um 
ponto tanto para os homens quanto para 
as mulheres com o seguinte calendário: 
Primeiro de janeiro de 2017; 1º de janeiro 
de 2019; 1º de janeiro de 2020; 1º de janeiro 
de 2021; e 1º de janeiro de 2022, quando a 
fórmula passa, então, a ser 90/100. Segundo 
o entendimento mais defendido aponta a 
progressividade como base na mudança 
de expectativa de vida e com isso, garante a 
sustentabilidade da Previdência Social.

O trabalhador que estiver envias de 
efetuar o seu pedido de aposentadoria deve 
se ater ao seguinte: procure uma Certidão/
Extrato de contagem expedida pelo INSS. 
Nesse documento, você poderá visualizar o 
tempo restante para aposentar ou não. De 
qualquer forma, sempre é bom a orientação 
de profi ssional da área jurídica. 

Até a próxima edição com as bênçãos 
de nossa Santa Rita de Cássia.

“REGRAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
NO BRASIL EM VIGOR”
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Atendimento aos sábados até às 12h

<agenda>

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
TODAS ÀS QUINTAS-FEIRAS DAS 8H ÁS 12H

Venha rezar o Santo Rosário conosco
Todas as quintas às 14h30.

 COMUNIDADE DE SANTA EDWIGES

Missa aos Domingos ás 8h30

Convidamos a todos para 
participarem da missa em honra 
a Santa Edwiges. Todos os
dias 16 a partir das 19h30.

HORÁRIO DE MISSAS DA
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA

Segundas às 18h15 

Terças às 07h, 15h

Terças a Sábados às 19h

Domingos à 07h, 10h e 19h 

Todos os dias 22 ao meio-dia,
em louvor a Santa Rita de Cássia

Horário às 19h30

Dia 20/07 - Falsas Doutrinas ( cont.)
Dia 27/07 - Cura Interior

Dia 07/Agosto às 20h

REUNIÃO DO CPP

Dia 25/Julho na Aparecidinha

FORMAÇÃO PARA NOVOS CATEQUISTAS

Primeiro fi nal de Semana de Agosto

RETORNO DA CATEQUESE

Dia 22/Agosto -  retirada das 15h às 21h. 
Valor: R$ 20,00
Sabores: Bauru, Mussarela e Calabreza
Convites à venda na Secretaria da Paróquia ou
com os agentes.

Dia 22/Agosto -  retirada das 15h às 21h. 

FESTA DA PIZZA EM PROL DA CONSTRUÇAO 
DA IGREJA DE SANTA EDWIGES

 SEMINÁRIO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Dia 21 de Julho às 15h

Aferição da pressão arterial e controle da glicemia

Dia 30/Julho às 8h

MISSA DOS ENFERMOS

52º ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

De 14 a 16
Agosto

inscrições no fi nal da 
missa dos fi nais de 

semana.
Mais informações

na secretaria
da paróquia:
3232-2300

Dia 09/Agosto.
Chegada às 10h e despedida às 18h15.

VISITA DE NOSSA
SENHORA DA PONTE
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<aconteceu>

No dia 13 de Junho, como acontece todos os meses na Celebra-
ção da Vida, mais uma criança foi acolhida na Pastoral, o Ariel, um 
bebê de 35 dias que agora faz parte da nossa Pastoral, ele foi recebi-
do com uma Oração e muitas mensagens. 

Nesse dia também tivemos a nossa festa junina, toda enfeitada 

de bandeirinhas e as crianças e os líderes estavam de trajes típicos. 
No final servimos: bolo de milho, paçoca, canjica, pipocas, lanche 

de frango e sucos naturais.
As crianças dançaram quadrilha juntamente com líderes e brin-

cadoras e se divertiram muito. Foi uma manhã de muitas bênçãos!

Festa Junina na Pastoral da Criança

Encontro de Noivos

No dia 31de Maio aconteceu o Encontro da Terceira Idade com 
Cristo onde tivemos 43 encontristas.

Apesar do dia chuvoso e frio, foi um dia muito emocionante, a 
Pastoral Familiar teve o apoio e participação de diversas pastorais da 
Paróquia, além de muitos voluntários como fisioterapeutas, psicólo-
gos, massagistas, que proporcionaram um carinho especial com o 
cantinho do cuidado, um momento onde todos puderam participar 
e foi incrível o entusiasmo deles.

Tivemos duas palestas: uma com o Gilberto Massuela e outra 
com a Dra. Paola Canineu. Todos demonstraram ter gostado muito 
de ambas as palestras, além das refeições que foram muito elogiadas. 
E durante todo o encontro uma equipe de vigília permaneceu em 
oração para o bom andamento do encontro, o que Graças à Deus foi 
muito bem sucedido, pois todos trabalharam em perfeita harmonia. 
O encontro encerrou-se com a missa.

O dia foi muito gratificante, era possível ver nos olhinhos de cada 
encontrista a satisfação de terem sido bem acolhidos. Nosso objetivo 
era proporcionar um dia especial para que eles soubessem o quanto 

são importantes e com a graça de Deus nosso abjetivo foi atingido.
Todos estão muito ansiosos por um novo encontro e a Pastoral 

Familiar está se programando para realizar novos encontro no pró-
ximo ano.

Encontro da Terceira Idade com Cristo

Nos dias 26 e 27 de Junho, foi realizado mais um encontro de noi-
vos em nossa Paróquia, com a participação de 18 casais que foram 
recebidos com muito camrinho pela pastoral de noivos.
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<motivação>

Por Luis Marins

Todos nós precisamos tomar muito 
cuidado para que a proximidade, a 
amizade e o longo tempo de convivência 
não levem à falta de respeito com aqueles 
com quem convivemos. 

Vejo pessoas que após um tempo de 
convivência perdem o respeito. Vejo casais 
que, dizendo ser por pura brincadeira, 
falam mal ou contam segredos íntimos 
de seus cônjuges em situações sociais 
gerando um grande constrangimento, 
mesmo entre amigos. Vejo colegas de 
trabalho que perderam o respeito entre si 
fazendo brincadeiras pouco apropriadas a 
um ambiente profi ssional e colaboradores 
que não atendem os pedidos de seus 
colegas em assuntos de importância para 
o trabalho. Vejo subordinados e chefes 
que não se respeitam dirigindo-se uns 
aos outros de forma rude e grosseira. Vejo 

subordinados que não atendem os pedidos 
de seus chefes com a mesma presteza que 
o faziam quando começaram a trabalhar, 
deixando para fazer muito tempo depois 
da solicitação, não conferindo informações, 
se deixando levar pelo piloto automático, 
símbolo moderno do desrespeito. 

Todos nós já passamos pela experiência 
de ligar para uma empresa de quem 
compramos algum produto e serviço e 
sermos mal atendidos. Na hora de nos 
conquistar como clientes, o respeito é 
total e absoluto. No momento em que 
compramos e nos tornamos efetivamente 
clientes, o respeito desaparece. Assim, 
na empresa o mesmo acontece com 
clientes e fornecedores. Vejo empresas 
que perderam o respeito com seus antigos 
cliente e mesmo fornecedores de produtos 
e serviços: não os informam, não retornam 

suas ligações, não os recebem, enfi m 
perderam totalmente o respeito e em 
seguida, é claro, perderão esses valiosos 
clientes e fornecedores. 

É preciso tomar muito cuidado para não 
perdemos o respeito com as pessoas com 
quem convivemos com muita frequência. 
É preciso não confundir polidez, educação, 
com falta de respeito. Conheço chefes 
que me dizem ter deixado de se mostrar 
amigos de seus subordinados porque eles 
se tornaram desrespeitosos e passaram 
a não atender suas orientações. Conheço 
subordinados que reclamam que seus 
chefes confundem atenção, polidez com 
ausência de respeito. É preciso, pois, tomar 
cuidado e nunca perder o respeito em 
relação a qualquer pessoa. Respeito, nunca 
é demais.

Pense nisso. Sucesso!

<aconteceu>

TREZENA DE
SANTO ANTÔNIO MISSA DE CRISMA ANIVERSÁRIO DO

PADRE WILSON

RESPEITO
NUNCA É
DEMAIS!
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