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sôbre a matéria. (esgotada) 

QUESTIONARIO DE IUSTÓRIA DO BRASIL E GEOGRAFIA - Pergun
tas e respostas. C<>ntém as questões escritas dos Ginásios Estaduais e 
numerosos mapas. (Para 4.° ano e Admissão). 

QUESTIONARIO DE PORTUGUtS - Perguntas e respostas - 1!:ste livro 
consta de três partes: Ditados e questões gramaticais sorteadas n09 
exames de admissão aos ginásios Estaduais da Capital, gramática de 
acôrdo com a nova Nomenclatura, análise sintática ilustrada. Composi
ções e Cartas (Para 4.° ano e Admissão). 

QUESTIONARIO DE ARITMÉTICA - Perguntas e respostas. 1!:ste livro 
consta de quatro partes: Questionário de Aritmética, problemas re
lacionados com os questionários, problemas e exercícios sorteados nos 
Ginásios Estaduais da Capital e soluções e respostas. (Para 5.° anO 
e La série ginasial). 

QUESTIONARIO DE ARITMÉTICA E GEOMETRIA _ Para 1.° ano pri
mário. Livro original e único no gênero. 

QUESTIONARIO DE ARI'I'Mf~TICA E GEOMETRIA - Para 2.° ano pri
mário. Contém inúmeros probleminhas, uma tabuada moderna e outras 
novidades. 

QUESTIONARIO DE ARITMÉTICA - Para 3.° e 4.° anos primários. Foi 
feito num só v()lume para facilitar o traba,lho das duas classes. Nume
rosos exercícios e problemas, tendo no final as soluções. (esgotado). 

QUESTIONARIO DE ARITMÉTICA E GEOMETRIA - Para 3.° ano p~i

mário - Inúmeros problemas e exercícios. 

QUESTIONARIO DE ARITMÉTIC,\. E GEOMETRIA - Para 4.° ano pri. 
mário - Problemas e exercícios com soluções e respostas. 

LIVRO DE LEITURAS ESCOLHIDAS - Consta de três partes: Regras 
de ortografia e dúvidas de linguagem - Análise completa das classes 
gramaticais e Questionário sôbre análise sintática - Exercícios. 

COLETANEA DE COMPOSIÇÕES - Consta de DeS(lrições - Narrações 
- Provérbios - Cartas - Dissertações - Fábulas - Anedotas, etc. 

BIOGRAFIAS DE PERSONALIDADES CÉLEBRES - 1!:ste livro consta 
de cinco partes: Biografias de acôrdo com os programas atuais - Bio
grafia dos presidentes da República - Biografia dos poetas e pro
sadores bl'asileiros - Biografias de vultos femininos e de pesquisa
dores - Biografia de músicos e eclesiásticos. 

LEITURAS INSTRUTIVAS - Para 3.° ano primário. Consta de: Leitur 
Geográficas - História de Brasília - Histórias que a vida contou 
Histórias de uma professôra - Gramática - Redação e Sinônill" 

QUESTIONARIOS DE HISTÓRIA DO BRASIL _ Geografia -
Naturais - Instrução Moral e Cívica - Para 3.° ano primá 

CmNCIAS NATURAIS, Ciências Sociais e Educação Moral e 
ra 4.° e 5.° anos primários e classes elementares. 

:ê:stes livros são valiosos auxiliares para aluno" 



Aos meus queridos sobrinhos e afilhados 

Olímpio Rennó Júnior 

e 

José Tile Rennó 



NOTA DA AUTORA 

Entregando êste livro à Editôra do Mestre Ltda., que 
vai distribuí-lo em todo o Brasil, de agora em diante, não 
poderia deixar de tecer alguns comentários sôbre êle. 

"Coletânea de Composições" foi elaborada sob absoluto 
critério didático, baseado nos meus longos anos de experiên
cia no magistério. 

Como todos os demais trabalhos meus, êste foi feito usan
do a mais elementar linguagem, o que bem caracteriza meu 
estilo) mercê de Deus, simples e despretensioso. 

As redações contidas em Coletânea foram feitas de modo 
a servir aos cursos Primário) Secundário, Vestibular etc. 

Dezenas de ex-alunos atenderam ao meu chamado, tra
zendo temas que desenvolveram nos vários cursos, de d:versos 
colégios paulistanos) a fim de que eu pudesse estar a par do 
que dão os catedráticos. 

É, portanto, dentro da maior simplicidade e clareza, que 
entrego aos Mestres, alunos e ao público em geral, "Coletânea 
de Composições", cuja crítica construtiva a Editôra do Mes
tre e eu receberemos com agradecimentos a todos que quise
rem cooperar conosco nesta emprêsa a que nos propusemos, 
isto é, debatermo-nos por um ensino mais prático e mais 
acessível aos estudantes da época. 

S. Paulo, janeiro de 1962 



Descrições 

A descrição é a maneira de reproduzir com 
palavras escritas ou faladas tôdas as coisas da 
natureza. 

* '* * 

Neste livro são encontrados os seguintes tipos: 

1.9
) Descrição de gravuras com personagens. 

2.9
) Descrição de paisagens 

3.9
) Descrição de cenas da natureza 

4.Q
) Descrição de quadros animados 

5.Q
) Descrição de coisas sem movimento 

6.Q
) Descrição de animais 

7.Q
) Descrição de tipos humanos 

8.Q
) Descrição de cidades 

* * * 

A autora recebeu alguns trabalhos de redação 
que vieram enriquecer as páginas dêste livro; levam a 
assinatura de seus colaboradores. 



Descrição de Grayuras 
A PRAIA 

Eis que chegaram as férias; a alegria reina no coração dos estu
dantes em geral. 

Na casa do sr. Carlos, a família se prepara a fim de gozar uns 
dias de descanso na cidade praiana de São Vicente, onde seu cheIe tem 
um belo apartamento, espaçoso e confortável. 

Depois de muitos projetos e incontido júbilo, chegam todm; à re
sidência litorânea, onde se instalaram logo de manhã em meio a gran
de expectativa. 

Por que esperar pela mamãe? Vamos para a praia brincar na 
areia, enquanto ela põe tudo em ordem. Assim disseram José e Maria 
que estavam irrequietos para começarem a se divertir. 

Que beleza estava o mar! ... Além, via-se grande navio que talvez 
transportasse passageiros para o noss:o país, além de outros barcos 
menores que rumavam para o pôrto de Santos. 

José, logo que pisou a areia morna da praia, chamou a atenção 
da irmã para uns caramujos e conchas que se achavam à flor dágua. 
Maria, tôda satisfeita, diz ao irmão que durante os dias qUe estives
sem em S. Vicente, teriam muito que ver e o bom mesmo seria a~Tanjar 
um bloco de crianças amigas para jogarem peteca, bola, etc. 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não deve ser copiada. Idea
lize uma outra, como por exemplo: 

CRIANÇAS NUMA COLôNIA DE FÉRIAS - Os professôres e os responsáveis. 
Programa de diversões -- Amigos e companhe~;·os. 
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OS BRINQUEDOS 

Numa fina residência de Belo Horizonte, vive um casal que tem 
uma única filha, enlêvo e alegria de seus pais. 

Nessa casa de construção. recente, não se esqueceram de recomen
dar ao engenheiro que reservasse uma dependência somente para Ma
riazinha, onde ela pudesse reunir todos os seus brinquedos. Seria isso 
o ideal, pois só assim, nos dias feriados ou santificados, ela poderia 
trazer ..,uas amigas para brincarem juntas. Que maraviltla! Com 
isso, a pequena conseguiu o que poucas meninas de sua idade po
dem ter. 

Como tôdas as outras garotas, ela freqüenta o Jardim da Infân
cia, sendo que o dela denomjna-se "Branca de Neve". Suas colegui
nhas adoram passar o dia na sala de brinquedos de Mariazinha, pois 
lá existe uma espantosa variedade de coisas de que as crianças tanto 
gostam. As bonecas destacam-se dos demais brinquedos, pela beleza 
e naturalidade de seus cabelos, olhos e vestuário, sendo que algumas 
andam, choram e fecham os olhos quando deitadas. A pequena tant.::> 
possui brinquedos para meninas como para meninos e isto porque 
ela tem seus priminhos que também a visitam sempre. 

Os escorregadores e balanças estão numa área coberta do grande 
quintal da casa. 

Observação: - A prpspnte descrição não deve ser copiada. Ex. de outras: 
- VÉSPERA DE NATAL - Casal com vários filhos. Compras do papai. 
- MOSTRUARIO DE UMA CASA COMERCIAL - Esperam grandes vendas. 
- COMPRAS DE UM FREGUÉS DO INTERIOR - Cidade onde mora, 

grande, movimentada, etc. 
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FIGURAS NA AREIA 

Ubatuba, no litoral paulista, orgulha-se de ter belas praias, atra
ção permanente a turistas que para aí convergem, curiosos de conhe
cer as belezas da região. A cidade possui mais de 50 praias e em cada 
uma delas encontramos uma novidade. 

Passando a temporada de férias numa casinha próxima de Uba
tuba, um casal com três filhos logo pensou em conseguir alguma dis
tração pata os pequenos, pois no lugar que escolheram havia pouco 
movimento, mas a praia era de uma beleza extraordinária. Todos 
ficavam encantados com a brancura da areia fina e brilhante. 

Os três irmãos, sem dificuldade, logo acharam um meio de se 
distrair, o que surpreendeu os pais. Diàriamente, formavam figuras 
na areia, as mais diversas, pois o pequeno, que é na escola o 1.0 aluno 
em desenho, passava horas distraindo não só os seus familiares como 
outras pessoas que por ali transitavam. 

No momento êles modelam figuras na areia e isso é uma alegria 
para os três. Os castelinhos que fazem são para êles verdadeiras obras 
de arquitetura. Não falta o tradicional baldinho que transporta a 
àgua do mar. As crianças estão sempre com chapéu, que as protege 
do sol ardente. 

Com isso a família passará dias tranqüilos em Ubatuba. 

Observação: - A presente descrição é modêlo. - Ex. de outra: 
- CRIANÇAS QUE ESTAO EM SANTOS - Não conheciam a praia; moram 

no Estado de Mato Grosso - O meio de transporte que usaram na viagem. 

-1-
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PARQUE COLONIAL 

Em Campos do Jordão, numa colina, logo além da Vila Jaguaribe, 
foi instalado um parque com atrações que chamam a. atenção de rodos 
os visitantes. 

No centro foi construída uma belíssima casa de estilo colonial, 
onde f,J.ssam temporadas seu proprietário e família. As dependências 
internas são as mais confortáveis que se possa imaginar, o que prova 
o bom gõsto de seus donos. O caseiro administra a suntuosa casa e 
tem permissão para mostrar aos turistas tudo que ela tem, inclusive 
sua cozinha moderna e funcional. 

Os salões de jogos, refeição, leitura e música, possuem os mais 
belos móveis e utilidades necessárias. Os jardins do parque têm gran
de variedade de flôres da região. Numerosas árvores frutíferas enri
quecem o pomar, além de outras que formam as alamêdas internas. 
Ao fundo da casa há um lago, cercado de flôres e de viçoso gramado, 
onde as aves aquáticas se banham nas manhãs de sol. Destaca-se 
um banco também de estilo colonial, além de outros, que por certo 
estarão espalhados pelo vasto parque. 

A família proprietária dessa rica mansão vive no Rio de Janeiro 
e de 6 em 6 meses passa algum tempo em Campos do Jordão, gozando 
as delícias dessa cidade, numa casa digna de pessoas de trato e bom 
gôsto. 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não pode ser copiada. Ex. 
de outra: 

- CASA ESTILO COLONIAL - Sua localização num bairro residencial -
Confôrto que oferece aos seus moradores: piscina, lago, flôres, etc. 

-,-



VERANEIO 

Que delícia é passar uns dias num lugar agradável como Poços 
de Caldas, belíssima estância hidromineral do Estado de Minas Gerais! 

As crianças ficam irrequietas e só Deus sabe quanto atormentam 
os pais, deixando-os desassossegados. 

Os passeios a cavalo, de charrete, bicicleta e auto, constituem 
a atração de lugares como êsse. 

Muitos recantos pitorescos possui Poços de Caldas e como a maio
ria fica a alguns quilômetros da cidade, tornam-se necessários os di
versos transportes. 

Noemi, que tem cinco anos, já toma interêsse por tudo, sendo mui
hotel Minas Gerais juntamente com seus genitores; seus irmãos fica
ram em Campinas, em companhia dos avós. 

Logo de manhã, N oemi sai a passeio ao lado de um charreteiro já 
conhecido que tem muita paciência com a garôta. O animal que trans
porta o pequenino veículo é um burrinho muito gordo, esperto e bem 
tratado. 

Noemi, que tem cinco anos, já toma interêsse por tudo, sendo mui
to observadora. O charreteiro leva-a para dar uma volta pela cidade 
e ela alegremente admira e comenta tudo o que vê. 

E' uma felicidade ter uma filhinha como Noemi. 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não a copie. Ex. de outra: 
ESTAÇAO CLIMATÉRICA de Campos do Jordão ou outra qualquer - Uma 

menina passeia enquanto os pais vão ao clube; ela tem mais dois irmãos que 
ficaram com a paj em. 

-10 -



NA LOJA 

Logo pela manhã, numa segunda-feira, dona Sônia sai clOm sua 
filhinha Márcia para fazer compras. O motorista da família espera-a 
numa rua transversal àquela onde a distinta senhora pretende adqui
rir roupas feitas. 

raí a cinco dias, realizar-se-á uma festa em casa dessa família, 
para comemorar o aniversário da garôta que vai ganhar tudo novo da 
mamãe. 

Entrando numa elegante loja de artigos infantis, dona Sônia pediu 
à funcionária que apresentasse as últimas novidades. Com isso, a pe
quena que vai completar 8 anos, está radiante, experimentando um 
belo vestido côr-de-rosa que lhe assenta admiràvelmente. O espelho, 
onde ela se mira, reflete uma figurinha feliz e risonha. 

A vendedora, que observa Márcia, está ajudando na escolha e já 
se referiu ao calçado, bolsinha e luvas que ela deverá usar na festa. 

- Também, diz a mamãe, precisamçs escolher uma anágua de 
rendas que seja da côr do vestido, não é mesmo, filhinha? 

E' preciso que se note que a pequena foi a primeira aluna no 
exame do primeiro para o segundo ano primário, ganhando uma me
dalha da professõra. Ela merece portanto uma belíssima festa de 
aniversário. 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não a copie. Ex. de outra: 
NUMA CASA DE MODAS - Tia e sobrinha fazem compras para uma via

gem de recreio - Muita alegria, grandes preparativos. 

-11-
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OS CÃES 

Nas grandes fazendas de criação, ou mesmo de outras atividades, 
não faltam os cães, amigos inseparáveis do homem em tôdas as horas. 

:tsses animais, que lllJOntam guarda às casas de seus donos, que 
ajudam a dirigir o rebanho das grandes fazendas, que afugentam os 
maus elementos e que buscam criminosos auxiliando a políc?'l, são 
apontados como os mais fiéis dos animais domésticos e são indispen
sáveis em tôdas as circunstâncias em que o perigo estiver presente. 

Uma cadela forte e robusta vamos encontrar, entre outros cães, 
no canil de uma casa de campo, cujos proprietários estão viajando 
pela Europa. 

Colela é o seu nome e seus filhotes, Lulu e Tupi. :tles gostam 
muito de leite e é por isso que estão fortes. 

O administrador da casa tem zêlo todo especial pelos cães que ali 
são criados, pois seu dono devota grande carinho a êsses animais e 
quando viaja faz muitas recomendações a respeito do seu tratamento. 

Vale a pena visitar o canil do Sr. Pedro para admirar as várias 
raças de cães que possui e o confôrto que desfrutam êsses animais. 

Em exposições já figuraram alguns exemplares, tendo conseguido 
belos prêmios. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
OS CAES NUMA FAZENDA - Serviços que prestam - Alegria dos filhos 

do fazendeiro - Cuidado que todos têm com os cães - Limpeza diária da 
casinha. 

-12 -
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o FUTEBOL 

o futebol é o esporte preferido em quase todo o mundo e princi
palmente no Brasil. Nenhum chefe de família, numa tarde de do
mingo, à noite IQU noutro dia qualquer, quando pode, deixa de acom
panhar pelo rádio ou televisão as partidas de futebol. Nos campeona
tos é um furor o entusiasmo do povo e os atletas são considerados 
verdac:.eiros íd6los, ainda mais depois que ganhamos por duas vêzes o 
campeonato mundial. 

As crianças adoram o futebol e, em qualquer campinho nos arre
dores da casa onde vivem, jogam partidas amistosas que as fazem 
ficar alheias a tudo. 

No domingo passado, disputou-se uma partida entre duas turmas 
de estudantes de dois ginásios paulistas, o que constituiu um sucesso. 
Os jovens de ambos os times lutaram bravamente. Foi instituído um prê
mio ao quadro vencedor, constando de uma viagem turística a Brasília 
com finalidade educativa e por isso o entusiasmo foi dos maiores. 
O jôgo realizou-se no campo do Corintians e o número de espectado
res ultrapassou ao previsto por todos. 

Salvas de palmas e vivas ao vencedor foram dados no fim do jôgo 
e o desaponto dos rapazes que perderam causou pena. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
FUTEBOL entre estudantes de Campinas e São paulo, no pacaembu - Tor

cida masculina e feminina - Manhã de domingo - A turma vencedora. 
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NA GALERIA 

É de grande proveito e muito instrutiva a visita que se faz aos 
museus, às galerias históricas e às exposições, com finalidade educa
tiva. 

Emílio, menino viajado e que já tem doze anos, gosta muito de 
História, sua matéria predileta. Não perde tempo em passeios onde 
não tira proveito seu espírito vivo e ávido de bons conhecimentos. 

Visitando, certa vez, uma galeria de artes no Rio de Janeiro, ficou 
deslumbrado com tudo que observou: ·as figuras históricas de Santos 
Dumont, Duque de Caxias e Tiradentes foram as que mais lhe cha
maram a atenção; aquelas fisionomias serenas, que vivem gravadas 
no coração dos brasileiros, ali estavam, simbolizando seus belos exem
plos de homens de caráter, a quem a Pátria muito deve e por quem 
êles sacrificaram suas existências. 

Emílio parecia extasiado e tinha os olhos fixos naquelas imagens, 
não percebendo que seus pais prosseguiam na visita, deixando-o só 
com seus pensamentos, pois a ninguém êle via naquele momento. 

Terá muita coisa boa a contar quando chegar a S. Paulo, não só 
a seus colegas, como a sua professôra que também aprecia os nossos 
vultos históricos. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
EXPOSIÇÃO de quadros no Ibirapuera - Visitação pÚblica - O Colégio 

Cruz compareceu com os alunos - Paulo ficou para trás admirando tudo que 
via - Gôsto pela pintura ... etc. 

- 14-



TURISMO 

Hoje em dia todos querem viajar, não só para descanso do espí
rito, como também para conhecer outr:os povos, outros costumes e 
outras novidades que alegram os nossos corações. 

Vicigens pelo Sul do Brasil são atualmente muito comuns, desde 
que se fizeram rodovias asfaltadas por onde podem transitar veículos 
dos mais modernos. 

Entre Sta. Catarina e Rio Grande do Sul, existe uma cidade cha
mada Tôrres, célebre pelas suas formosas praias, cobertas em grande 
parte pelas dunas. 

Daí, do alto de uma colina, enquanto sopra uma brisa amena e 
pessoas apressadas observam 'o lindo panorama, uma jovem turista de 
paragens distantes usa o binóculo para avistar mais de perto as en
cantadoras praias, os penhascos e as formações de dunas, tão comuns 
naquelas regiões sulinas. 

Ela vai descer e se aproximar um pouco mais de tudo que des
cortina; é uma estudiosa da Geografia 'do Brasil, professôra numa 
cidade longínqua e vai levar um saquinho das areias tão famosas, a 
fim de que seus alunos possam conhecer as dunas, êles que só podem 
ter conhecimento delas, através das páginas de seus livros. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
VIAGEM DE UMA FAMíLIA para São Vicente - A mais velha está escre

vendo uma crônica sôbre o mar e de cima de uma colina observa tudo de bi
nóculo - É escritora. 

-15 -
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VIAGEM 

Era uI11 dia ensolarado de janeiro; de vez em quando chuvas espar
sas caíam impertinentes sôbre a terra, porém, nem mesmo isso cons
tituía empecilho para os que desejavam gozar suas férias. 

Zaíra, a môça dos cabelos de ouro, também está de partida a fim 
de passar suas férias na Europa, principalmente na Itália, teaa de 
seus antepassados. O avião a levará a Portugal, onde tem uma colega 
que a espera e daí rumará para Milão. Um seu tio materno a;uarda 
sua chegada para acompanhá-la aos lugares que ela ansiosa pretende 
conhecer. 

Zaíra é professôra e ainda exerce funções de responsabilidade numa 
Editôra de Livros Didáticos. 

Para sua viagem nada foi esquecido: malas, valises, guarda-chuva, 
saco de roupas e máquina fotográfica. Um bom romance também a 
acompanha para sua leitura, a bordo do Oon~telation. 

A família da môça, bem antes da partida já reclamava a falta .que 
sentiria dela, o mesmo demonstrando seus colegas e amigos. No aero
porto, depois das despedidas, viam-se lágrimas nos olhos de sua mãe. 

Zaíra, no entanto, embora comovida, despediu-se com um sorriso, 
pois desde pequena sonhara fazer uma viagem dessa natureza, ainda 
mais, possuindo parentes no Velho Mundo, que poderão guiá-la nos 
passeios que pretende fazer. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
LUíSA SAI EM FÉRIAS PARA SANTOS OU OUTRO LUGAR - Com ela 

viajam várias amigas - O que pretendem fazer e qual a distração que mais 
poderá atraí-las. 
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NO RESTAURANTE 

Um jovem representante comercial chega a Blumenau e hospeda
se no melhor hotel do lugar, tomando um belo apartamento, porém 
sem refeições. Eram 5 horas da tarde: toma seu banho, barbeia-se e 
sai à procura de um bom restaurante. 

l'ldicaram-lhe o "Gruta Azul" e para lá êle se dirigiu, ali encon
trand.:> onde fazer a refeição, em condições satisfatórias a um viajante 
comercial. 

.A~omodou-se numa mesinha a um canto e pôs-se a observar o 
movimento da casa. Constatou que a mesma era de propriedade de 
um alemão, bem instalada, limpa e sobretudo freqüentada por turis
tas. Môças bonitas e rapazes bem apessoados serviam as mesas, ves
tidos de branco, risonhos e atenciosos, chamando a atenção das pessoas 
que se encontravam naquele ambiente aCQlhedor. Tôdas as mesas es
tavam ocupadas, sendo a maior parte por turistas, vindos dos quatro 
cantos da Pátria, curiosos por conhecer a bela cidade de Blumenau, 
orgulho dos catarinenses, quer pela beleza de sua localização, no ver
dejante vale do Itajaí, quer pela indústria local, idealizada e instalada 
pela operosa colônia alemã. 

À apresentação do cardápio, o viajante achava-se absorto em seus 
pensamentos. Teve grande dificuldade em escolher sua refeição, pois 
todos aquêles pratos pareciam gostosos. Comeu tudo com muito agrado 
e saiu, realmente satisfeito, com o tratamento que lhe foi dispensado, 
no "Gruta Azul". 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
VI.4.GEM DE UM JOVEM ENGENHEIRO - Percorre as capitais do Brasil 

estudando vários assuntos - Trabalha para uma grande companhia construtora. 
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FLÕRES 

As flôres constituem a obra-prima da Natureza que tão bem soube 
criá-las, para enriquecer a Terra com o seu perfume, beleza e varie
dade. 

Não há quem não as aprecie: a criança, o jovem, o velho, os inse
tos e as aves. Todos gostam do seu contato e do seu aroma. 

Uma cesta de flôres está sendo colhida por dona Elisa, no jardim 
florido de sua residência. Elas vão ser levadas para enfeitar os altares. 
da igreja local, que está festejando o mês de Maria. Dona Elisa, muito 
religiosa, é uma das encarregadas de ornamentar o templo e com ou
tras conterrâneas e amigas cuida com todo carinho dos altares, ima
gens e da limpeza geral da igreja. 

As flôres que existem no jardim são das mais variadas espécies, e 
o velho jardineiro as trata com muito zêlo e competência. 

As roseiras estão em canteiros especiais e algumas mudas vieram 
da Itália para o Brasil, trazidas por um parente da família que tam
bém gosta muito de flôres. 

Todos os dias, dona Elisa percorre seu jardim de ponta a ponta 
e fica contemplando, com enlêvo, as suas belas flôres; depois começa 
a colheita diária, ora para a igreja, ora para seu lar ou então para 
oferecer aos amiglOs. 

Observação: - A presente descrição é modêlc, não a copie. Ex. de outra: 
O JARDIM DE DONA FLORA - Sua localização - As flôres cultivadas -

Prêmios que tira em exposições - Os cuidados que ela e os seus têm com o 
jardim. 
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o CIRCO 

o circo, que antigamente era diversão favorita de todos, perdeu 
muito do seu prestígio nos últimos anos, não só com o advento do ci
nema falado, como também pelo aparecimento da televisão, que veio 
rev,oludonar os costumes da época. 

O, circos de hoje são apresentados de maneira a proporcionar, ao 
espectador, atrações variadas, embora os artistas saibam que tudo não 
passa de repetições dos velhos tempos. Os trapezistas, os equilibristas, 
os malabaristas, os contorcionistas são elementos indispensáveis a um 
bom circo. 

Vêm depois os animais amestrados: elefantes, camelos, ursos, cães, 
cavalos e macacos, além dos leões e tigres, apresentados em jaulas pelos 
seus corajosos domadores. 

Com apresentação a um público exigente, o Circo Americano, 
depois de uma série de notáveis exibições, traz à cena os dois impagáveis 
cómicos que fazem delirar a platéia com as suas piadas, roupas e carac
terização. Bodoque, o palhaço de grossa bengala, insulta o seu colega 
Arlequim, desafiando-o para um duelo, porque êle tomou sua namorada 
Fifi, num passeio de barca. 

Os dois, depois de se engalfinharem, debaixo do enorme alarido 
do público, resolvem entrar num acôrdo, tirando a sorte para ver com 
quem ia ficar a garôta. 

Assim termina a discussão, com a entrada de outro número. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
O CIRCO DO ARRELIA - Como as crianças gostam dêle - Apresentações 

diversas - Os melhores números ... etc. 
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A FILA 

Fila é um método disciplinar que começou a ser praticado de al
gumas dezenas de anos a esta parte. Há filas em todos os lugares onde 
se aglomeram pessoas em suas várias atividades: nas estaçõ~s fer
roviárias e rodoviárias, nos cinemas, nos teatros, nas repartiçõJs pú
blicas, etc. No entanto, a Que mais nos acabrunha e enerva é a da 
condução, nas horas em qüe se vai ou volta do trabalho, cé'nsada, 
muitas vêzes de mau humor e com fome. 

Nessas horas há filas que dobram esquinas e o paciente popular 
aguarda, às vêzes, minutos intermináveis à espera do veículo que o 
levará para casa. É o funcionário público, o bancário, o estudante, o 
professor, o comerciário, enfim todos se confundem e ficam expostos às 
intempéries, e sujeitos a êsses transportes deficientes, em cidades que 
crescem desordenadamente. 

De qualquer modo, é sempre desagradável enfrentar uma fila: es
gota a paciência de qualquer mortal e é muitas vêzes, nessas ocasiões, 
que se perde a noção de compostura e ouvem-se impropérios e exclama
ções as mais desencontradas; 

Por outro lado, forçoso é reconhecer o quanto têm de bom, pois 
traduzem ordem e igualdade. 

No Brasil, as filas já são respeitadas e o povo, compreendendo sua 
necessidade, sujeita-se a elas pacientemente. 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não a copie. Ex. de outra: 
A FILA NA PRAÇA DA SÉ, ou em outro lugar - Martírio dos que espe

ram condução - Tristeza nos dias de chuva - Os escolares... etc. 
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A PLANTA 

A natureza, sábia e inconfundível, quando nos legou o reino vegetal, 
bem sabia a utilidade e a riqueza que proporcionava ao homem. 

O vegetal tudo nos dá: de sua fibra saem tecidos; de suas fôlhas 
e raí7~s, remédios; do tronco das árvores a madeira para construção de 
nossas casas; de suas flôres saem os frutos saborosos, nossa alimentação 
diária que tem sua base nos cereais, tubérculos, verduras, etc. 

Todos devem amar as plantas, cultivá-las e ter para com elas carinho 
e zêlo, pois só assim teremos o necessário para viver. 

Grande amor aos vegetais têm os dois irmãos Olímpio e Ney que 
moram numa bonita casa no perímetro suburbano de Campo Grande, 
onde há um pomar bem tratado com frutas em abundância. Os dois 
irmãos estão sempre mexendo com plantas, carregando ferramentas, 
daqui e dacolá, em busca de trabalho. 

A plantazinha que fixam ao solo, é uma laranjeira, muda que trou
xeram de S. Paulo, onde foram, com seus pais, passar uma temporada. 

A pequenina Ney tem um vestido gracioso e rodado e é com o mais 
encantador sorriso que cuida da plantinha, auxiliada pelo irmão, que, 
não menos feliz, segura a pá. 

Ao lado dos pequenos está uma bonita mangueira carregada de 
belos frutos e ao longe uma casinha de campo. 

Observação: -- A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
NO POMAR DE UMA FAZENDA MINEIRA - Dois irmãos plantam um 

cafeeiro - Há na propriedade outras plantações: algodão, fumo, cereais ... 
etc. - Há também criação de animais. 
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FRUTAS DA FAZENDA 

Logo que despontam os primeiros albores da manhã, na fazenda 
"Jardim da Glória", os trabalhadores se entregam às atividades costu
meiras. É uma propriedade modêlo, que tem, além de uma criação de 
animais em grande escala, desenvolvida horticultura, avicultura e 
fru ticultura. 

No seu pomar bem formado, há frutas de tôdas as qualidades, 
principalmente as nativas da região, como jabuticaba, araçá, amora, etc. 

Para o consumo do lar é Ana Maria, a filhinha do casal, que vai 
colhêr as melhores frutas e faz questão de mostrar a todos, as qualidades 
dos pomos saborosos, que só a sua fazenda pode dar. 

A menina é um encanto; seus olhos e cabelos são negros e sua face 
rosada como a maçã que carrega. O cesto de frutas, que mostra, prova 
bem a fertilidade das terras onde são cultivadas e ela se sente orgulhosa 
por saber que a fazenda de seu pai possui uma lavoura como bem poucas. 

A casa de moradia ainda conserva seu estilo antigo, pois os donos 
não querem que ela perca essa feição. 

A parte externa tem amplas janelas, sacada ao redor e uma es
cadinha que leva à sala de frente; amplos quartos, grandes salões, 
despensa, cozinha e dependências de empregados é do que consta a casa 
da fazenda "Jardim da Glória." 

Observação: __ o A presente descrição é modêlo, não a copie. Ex. de outra: 
FAZENDA EM CAMPINAS - Riqueza de plantações - Seus donos - Casa 

que possuem em São Paulo - Visitas periódicas à fazenda - Muita fartura 
.- Muito gôsto. 
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o CAVALO 

Dos animais que prestam relevantes serviços ao homem, devemos 
destacar o cavalo. 

O Brasil, cuja pecuária é desenvolvida em grande escala, aparece 
como um dos grandes criadores de animais de raça, seja para sela, 
transporte ou corrida. Muitos cavalos, criados nas nossas estâncias, 
são hoje o orgulho do Brasil, mormente os que vêm dos pampas do 
Rio Grande do Sul. 

É com admiração que vamos encontrar um bonito exemplar na 
fazenda de propriedade do sr. Hermínio Alves, perto de Bauru. Seu 
filho Luís tem verdadeira estimação pelo seu cavalo Alazão; trata-o 
com alfafa, milho e cana, a fim de que êle fique sempre em forma. 
Quando vai à cidade próxima, não dispensa sua montaria e o animal 
já conhece seus caprichos. Numa casinha situada ao lado do estábulo, 
está a moradia de um feitor da fazenda que trata dos animais. Quando 
Luís aí chega nos fins de semana, ou em férias, já todos sabem que 
o Alazão passa às suas mãos para ser tratado. 

Dos animais úteis que conhecemos é sem dúvida o cavalo o que 
mais ajuda o homem. 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não a copie. Ex. de outra: 
NUMA PROPRIEDADE RIOGRANDENSE - Os cavalos dessa região -

Pingo, o cavalo de estimação - Descrevê-lo. 
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A RUA 

A rua, com todos os seus perigos, também oferece atrativos, prin
cipalmente quando é comercial, com variedades de artigos expostos 
em sua.:; vitrinas. 

As ruas centrais são as mais procuradas, porque aí o comprcio é 
intenso e são encontradas mercadorias de tõda espécie, para a e;colha 
do comprador exigente. 

As vitrinas, sempre arranjadas com bom gõsto e arte, e:...põem 
produtos nacionais e estrangeiros de usos os mais diversos. 

Nas grandes cidades, há ruas com casas espeqializadas em de
terminados artigos: algumas com estabelecimentos, que expõem, so
mente, artigos de uso pessoal; outras com artigos domésticos; outras 
ainda com maquinários industriais e agrícolas e assim por diante, o 
que facHita ao comprador a aquisição do que deseja. 

A par dos atrativos que as bonitas vitrinas nos oferecem e da 
variedade de mercadorias expostas à venda, as ruas trazem perigos aos 
transeuntes, principalmente quando há muito movimento de veículos. 
Os sinais de trânsito dão garantia, não só aos pedestres como aos carros, 
mas isto somente quando são obedecidos rigorosamente por todos. De 
modo geral, as ruas são pavimentadas, o que as torna mais bonitas e 
mais limpas, concorrendo para o bom conceito de uma cidade. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
UMA RUA DE CIDADE GRANDE - Seus perigos e atrativos - Movimento 

de uma rua central - Novidades - ónibus e bondes... etc. 
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A PROFESSôRA 

Numa aula de Geografia, a professôra Ester transmite seus co
nhecimentos a uma classe de Curso de Admissão ao Ginásio. Os alunos 
estão atentos às explicações, tomando o máximo interêsse pelas aula3, 
pois além de gostarem da matéria, acham a professôra muito bonita 
e sim:?ática. 

No Globo Terrestre, que está ao lado, dona Ester aponta a América 
do Sul, localiza o Brasil, o Planalto Central e onde está nosso Distrito 
Federal. Começou ela a falar sôbre a construção de nossa terceira 
capital e se entusiasmou contagiando as crianças, com sua alegria. 

Em seguida, foi ao quadro negro e começou a transcrever as fras~ 
que foram ditas pelos visitantes ilustres que estiveram em Brasilia. As 
palavras do nosso Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos l.Ioia 
foram as primeiras a serem escritas, e continham um significado loOO 
especial. 

Dificilmente uma aula de Geografia poderia causar tão boa impres
são, como a que dona Ester deu com tanta sabedoria e autoridade. 

Os alunos interessados já procuram conhecer as distâncias que 
os l!eparam da formosa cidade e fazem projetos para visitá-la num 
tu turo próximo. 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não a copie. Ex. de outra. 
AULA SóBRE GEOGRAFIA - Alunos de Curso de Admissão que .,.ão pr~

tar exame no dia seguinte. - Em casa de Luísa reúnem-se algumas colegas 
para estudarem wm ela - Seu pai comprou-lhe quadro negro, glObO etc. - À. 
irmã mais nlha dá ao aula. 
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BRASIL 
~ 

o ESTUDO 

Carlos Manzione, médico operador de renome, possui três filhos 
que são três jóias de inestimável valor. Sua espôsa, dona Helena, de
dicada e carinhosa, apesar de seus inúmeros afazeres domésticos, cuida 
das lições de seus filhos, orientando-os convenientemente. 

Dos "três pequenos, a mais viva e inteligente é a Dora, que já cursa 
o 3.0 ano prjmário do Instituto Feminino de Educação Padre Anchieta. 
É de uma precocidade a tôda prova e as suas notas brilhantes são vistas, 
com alegria, por seus pais e por todos que a querem bem. 

Na biblioteca de sua casa, são encontrados livros instrutivos, di
cionários e coleções de grandes autores, a fim de que ela e seus irmãos 
se habituem às boas leituras e aprendam a estudar consultando bons 
compêndios. 

Deparamos com Dora, folheando um livro de composições, pro
curando se inteirar de um assunto que ela precisa para uma redação. 

A um canto da escrivaninha estão alguns livros que ela tirou da 
estante. Um tinteiro, régua, caneta e lápis estão sôbre a mesa. 

Dora, a par de sua privilegiada inteligência, possui beleza e simpatia 
que cativam. 

Observação: - A presente descrição é mOdêlo, não a copie. Ex. de outra: 
LUCI NA BIBLIOTECA DO GRUPO - Procura no livro de Ciências a parte 

que fala sôbre as flôres. - Deixou o recreio para isso. - Luci é estudiosa. 
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Descrição de Paisagens 
PAISAGEl\1 DO SUL DO BRASIL 

Quem viaja de Curitiba, capital do Paraná, até o Rio Grande do 
Sul, tem oportunidade de observar lindas paisagens que margeiam a 
estrada asfaltada BR-2. A Mata da Araucária, ou dos pinhais, espalha-se 
por todo o Planalto Meridional, mesclando-se em várias regiões com os 
campos da região serrana, e a exuberante vegetação da erva mate, 
nativa naquelas paisagens privilegiadas. 

Os pinheirais,constituídos de árvores esguias e eretas, cuja altura 
varia de 30 a 50 m, desfilam perante nossos olhos, impondo-se como 
uma das maiores riquezas vegetais do Brasil. 

Ao turista, curioso e ávido de novidades, essa deslumbrante paisa
gem vem mais uma vez confirmar que todo brasileiro, antes de viajar 
pelo Velho Mundo, ou circular por outros países, deve conhecer a sua 
Pátria, para aprender a amá-la e saber discutir com outros povos a sua 
riqueza animal, mineral e vegetal. 

A estrada BR-2, construída no govêrno do Dr. Juscelino K. de Oli
veira, veio facilitar o conhecimento da região sul, que a maioria dos 
brasileiros desconhece. Hoje, é fácil viajar para Pôrto Alegre por essa 
via asfaltada e voltar pelo litoral, passando por Florianópolis, Blumenau, 
Itajaí t: Joinville. 

Nào menos majestosa é a paisagem do litoral sul. Observa-se, de 
um lado, a bela vegetação que cobre o Planalto Meridional e de outro, 
as bele:...as encantadoras da faixa litorânea, como é o caso de Tôrres, cujas 
dunas, que dominam as suas lindas praias, aparecem ao longe numa 
larga visão decorativa. 

Observação: - A presente descrição não deve ser copiada. Ex. de outra: 
OS PAMPAS - Localização - Vegetação - A criação de gado - O gaúcho. 

* * * 
PAISAGEM DE SÃO PAULO A SANTOS 

Quando o dia está claro, ensolarado e sem a cerração que domina 
quase sempre a Serra do Mar, vale a pena admirar o espetáculo que se 
nos depara, ao atingirmos o alto da serra. A estrada, que foi muito bem 
construída, tem os seus zigue-zagues disfarçados, com a devida proteção 
na parte perigosa. 

Do alto, avista-se a mata cerrada e exuberante, mesclada de árvores 
floridas que dominam os morros, colinas e vales sinuosos. Quedas dágua 
despenham-se por entre os rochedos, màrmente em época de chuva. 

Prosseguindo, logo que tem início a descida da serra, o espetáculo 
torna-se mais interessante, porque avistamos as imponentes chaminés 
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da refinaria de Cubatão, marco alviçareiro da indústria de petróleo no 
Brasil. 

Desviando nossa vista para mais além, vêem-se numerosos braços 
de mar, que se introduzem pelas terras do município santista. 

A várzea por onde penetram as águas salgadas do Oceano Atlântico, 
aparece coberta de vegetação gramínea e arbustiva, o que torna o pa
norama mais sugestivo. 

A cidade de Santos surge ao longe, mostrando-nos seus suntuosos 
arranha-céus de arquitetura moderna, que bem atestam o desenvol
vimento dessa grande cidade paulista, cujo pôrto é o 1.0 do Brasil em 
exportação. 

É, portanto, com prazer, que o viajante, em trânsito para Santos, 
observa entusiasmado a riqueza da vegetação do Planalto Atlântico. 

A CAMINHO DA ESCOLA: - A espera do ônibus - Trânsito por uma aTe
nida arborizada - Visão panorâmica dos prédios. 

* * * 
A PAISAGEl\1 DE CAMPOS DO JORDÃO 

Campos do Jordão, estação climatérica de S. Paulo, está situada a 
mais de 1000 metros de altitude. 

É constituída de várias vilas, que no conjunto formam a famosa 
estância paulista. 

A paisagem que se deslumbra nessa privilegiada região, é uma das 
mais belas do país, constituindo um encantamento para nossos olhos. 
A região abrange numerosas colinas, montes e vales, que são ramificações 
da Serra da Mantiqueira. 

Na parte mais alta de Campos do Jordão está o Pico de ltapeva, 
sentinela avançada, de onde se descortina um panorama espetacular e 
grandioso. 

O rio Paraíba, com seus meandros caprichosos, cortando a região 
fértil do solo paulista, desliza vagarosamente por entre a verde e espêssa 
vegetação. 

Para todos os lados que a visão nos leva, está presente a rica paisa
gem; árvores seculares de troncos enormes e frondosos galhos, 
vemos extasiados em certas regiões da estância. Entre a vegetação 
variada, às vêzes em terrenos pantanosos de difícil acesso, vicejam as 
belíssimas orquídeas e trepadeiras que se emaranham nas árvores, 
roubando-lhes a seiva e a vida. 

Folhagens e flôres silvestres são apanhadas pelos homens humildes, 
que as oferecem aos turistas, nos luxuosos hotéis, recebendo em troca 
o dinheiro, que para êles é uma necessidade. 

Assim, o viajante que visita a famosa estância, recorda para sempre 
a magnitude de seu clima, a sua beleza panorâmica e, se fôr no inverno, 
as nevadas, pouco comuns num país tropical como o Brasil. 

.A. PAISAGEM DO MUNICíPIO DE SAO PAULO: - O traçado da cidade -
Praças públicas - Os grandes viadutos - As atrações do Parque Ibirapuera 
- Praças de esporte - Cinemas - Teatros, etc. 



COLETANEA DE COMPOSIÇõES 

SUGESTõES: 
PANORAMA DO RIO DE JANEIRO visto de avião: - A beleza da baía de 

Guanabara - Os arranha-céus - O pão de Açúcar - Os morros - As colinas 
- Os navios etc. 

'" * '" PANORAMA DE SÃO PAULO visto de avião: - Os arranha-céus - As 
reprêsas - O Rio Tietê - Seus numerosos bairros - Fâbricas etc. 

'" '" * PAISAGENS DA CANTAREIRA: - Seu parque verdejante - Variedade de 
vegetação - Atração turística do paulistano. 

* * '" O PANORAMA DO MAR visto do Monte Serrat em Santos: - Os navios 
no pôrto - Colinas sinuosas - Arranha-céus ao longo das praias - Navios que 
partem e outros que chegam. 

'" ... '" 
Nota: - O aluno, de acõrdO com o lugar onde vive, poderá falar sõbre as 

paisagens que circundam sua cidade, a vegetação predominante e as atrações 
turísticas. 

* * * 
Descrição de (enas da Natureza 

UMA ENCHENTE 

Todos nós sabemos que as chuvas nos trazem benefícios, porém, 
quando são continuadas, provocam destruição, miséria e inundações, 
cujas conseqüências são imprevisíveis. 

Em São Paulo, junto ao Mercado Municipal, corre o rio Taman
duateí, que transborda, por ocasião das grandes chuvas. 

As águas, na sua avalanche destruidora, invadem as dependências 
do edifício, chegando às barracas de verduras, cereais, frutas, e etc ... , 
que ap:..esentam, então, um quadro desolador. 

Quando a enchente chega a êsse extremo, é comum observar-se, 
boiando sôbre a enxurrada, utilidades e artigos expostos à venda. As 
ruas próximas do rio tornam-se intransitáveis e os veículos param, 
congestionando o trânsito em horas de maior movimento. Muitas pessoas 
têm seus lares invadidos pelas águas sujas e barrentas. Na zona onde 
se localizam os grandes armazéns atacadistas de secos e molhados, 
seus proprietários se vêem desesperados e clamam ao poder público, 
por uma solução para o problema angustiante. 

Muitas famílias são transportadas da zona inundada para outros 
lugares, até que as chuvas cessem e as águas cheguem ao nível normal. 

Esta calamidade, no entanto, não se observa somente em São 
Paulo; também o Guaíba em Pôrto Alegre, os rios São Francisco, Sa
pucaí e Pomba, em Minas Gerais, o Paraíba do Sul em São Paulo e 
muitos e muitos outros em todo o Brasil, ou no mundo, são responsáveis 
diretos por tantas calamidades de que se tem notícia. 

A humanidade sofre com o fenômeno das enchentes e terá que 
enfrentar, sempre, êsse problema quase insolúvel. 

A GEADA: - Fenõmeno da natureza - Os males por ela causados à la
Voura - Processos empregados pelo homem para minorar os prejuízos. 
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A SÊCA 

A sêca é outra calamidade destruidora, tão nefasta quanto as 
enchentes. 

No Brasil, durante séculos, vem ela dominando vasta área de seu 
território, especialmente o Nordeste. Quase sempre duram as sêcas de 
cinco a seis meses, castigando duramente o sertão, embora o caboclo 
suporte, resignado, sempre na expectativa de que as chuvas venham 
um dia. 

Entretanto, elas falham muitas vêzes e nenhuma gôta dágua 
umedece aquêle solo ressequido. Começa então a grande tragédia: 
desaparecem as plantações, morre a vegetação natural, secam as "ca
cimbas", caem mortos de fome e de sêde os pobres animais e o homem 
abandona suas terras, em busca de regiões onde o flagelo não se tenha 
feito sentir, tão àsperamente. 

A maior parte dos rios do Nordeste são temporários, pois durante 
as sêcas seus leitos tornam-se estradas e o líquido desaparece como por 
encanto. A paisagem vegetal típica é a catinga, formada de árvores 
tortuosas, ou arbustos espinhentos de galhos esqueléticos e sem fôlhas. 

Em 1909, criou-se a Inspetoria Federal de obras contra as sêcas, 
que começou a formular um plano destinado a minorar os efeitos do 
flagelo. 

Os açudes começaram a ser construídos com as águas dos rios 
temporários, represadas nos pontos mais estreitos de suas bacias e 
assim é que, em. 1957, já havia 549 açudes, sendo hoje os mais impor
tantes: "Orós", "General Sampaio", Curema" etc. 

Todos os governos, que já tem tido o Brasil, encontram dificuldade, 
quando se trata de tomar medidas contra as desastrosas sêcas do 
Nordeste. A falta de recursos financeiros e o território imenso, com 
uma complexidade enorme de problemas, fazem com que o ~a sêca 
continue pràticamente insolúvel. 

A POEIRA: - Cidade sem calçamento - Falta dágua - Calor intenso -
A poeira como fator de desconfôrto - Doenças que podem advir de uma sêca 
prolongada. 

* * * 
DIA DE CHUVA 

Muitas coisas imprevistas ocorrem em dias de chuva, principal
mente numa cidade grande. 

A chuva pode surgir muito fina, em garoa enervante e persistente, 
ou despenhar-se em grossas gôtas, muito espêssas e sufocantes. 

No primeiro caso, não incomoda tanto os transeuntes, que se 
agasalham e saem para as suas obrigações. No segundo, traz a chuva, 
conseqüências desagradáveis, pois inunda as vias públicas, faz parar os 
veículos, provoca acidentes e deixa as pessoas desorientadas e inquietas. 
Todos correm à procura de um abrigo. Os próprios animais escondem
se debaixo das copadas árvores ou nas cobertas que para isso lpes faz 
o homem. 
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As festas e os divertimentos públicos são grandemente prejudicados 
nos dias chuvosos. 

As crianças correm para as suas distrações caseiras, perturbando 
o sossêgo dos mais velhos. 

As roupas não secam nos varais e a umidade penetra em nossos 
lares, sem dizer do desconfôrto por que passam os pobres e humildes, 
em cujas casas, as goteiras são soberanas. 

Se, em épocas de bom tempo, as conduções nas grandes cidades 
se tornam difíceis, nos dias chuvosos, então, é uma desolação, prin
cipalmente para os que precisam sair para o trabalho e não dispõem 
de condução própria. 

Apesar de todos os incômodos que a chuva nos traz, ela é necessária. 
Com que satisfação a recebe o lavrador que sabe quanto benefício uma 
chuvinha bem dosada oferece às plantações, aos animais e à natureza 
em geral. 

Que seria de nós se os campos não fôssem regados, se os rios não 
fôssem alimentados, se o pó não fôsse sufocado pelas águas? 

Teríamos uma natureza morta e o homem não sobreviveria, des
truído, talvez, pela sêca avassaladora. 

UM DIA DE FRIO: - Pessoa3 agasalhadas - Uma chuva miúda enregela o 
corpo - Animais procuram suas tocas - A tristeza dos que não têm abrigo. 

* * * 
UMA TEMPESTADE 

Nuvens escuras se condensam no céu, tornando-o negro e assus
tador. Relâmpagos se sucedem em constante trepidação, como cla
rões de fogo, muito além, na abóbada celeste. 

Desencadeia-se a tempestade: o vento uiva sacudindo e vergando 
as árvores. Os trovões, que começam longínquos, duvidosos como um 
ruído subterrâneo, ora secos, ora fortes, ecoam nos montes, reboam nos 
rios, estalam a grandes alturas, soltando coriscos assustadores, pre
núncio indiscutível de temerosa tempestade. 

O aguaceiro denso, pesado e encachoeirado, domina tudo e a es
curidão desce o seu manto negro sôbre a terra. 

Há em tudo um rebuliço geral; as pessoas escondem-se nos seus 
lares, os animais procuram se agasalhar debaixo da copa amiga das 
árvores e todos esperam que a tempestade passe e venha a bonança, 
para amenizar aquelas horas angustiosas. 

Comparando uma tempestade na selva, com uma tempestade em 
alto mar, diríamos que a segunda é mais temerosa que a primeira. Em 
alto mar, os trovões parecem vir com mais fragor e as ondas encapela
das e ruidosas cercam as embarcações, como a querer devorá-las; o céu 
se tinge de negro, anunciando a borrasca que se aproxima. Os vagalhões 
se sucedem, enquanto tripulação e passageiros dos navios procuram 
salvar o barco e salvar-se, a si próprios. 

Horas e horas o vendaval fustiga as regiões assoladas pela tem
pestade, até que vem a calma e o sossêgo àqueles que presenciaram a 
tormenta fragorosa e destruidora. 
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o VENDAVAL: - O barulho ensurdecedor do vento - Apreensão gerai -
Casas destelhadas - Nuvens de poeira - Galhos de árvores arrancados -
A cidade deserta. 

* * * 
o RIO AMAZONAS 

o rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume dágua. lt o 
orgulho dos brasileiros; nasce na cordilheira dos Andes e percorre, 
horizontalmente, tôda a região norte do Brasil, indo atingir o Atlântico. 

É navegável e tem de 20 a 130m de profundidade e uma largura 
que, em muitos trechos, alcança dezenas de km, dando a impressão de 
ser um grande oceano de água doce. Seus numerosos afluentes, de 
grande extensão e apreciável largura, espalham-se pela vasta planície 
amazônica, atingindo os territórios e outros estados brasileiros. 

Tôda a vasta região norte se utiliza da navegação fluvial do 
Amazonas e seus afluentes; ela representa ali um importantíssimo 
papel, pondo Manaus em contato com as cidades litorâneas por meio 
de seus barcos fluviais, grandes ou pequenos. 

As margens do majestoso Amazonas, surgiram prósperas cidades, 
como Manaus, óbidos, Parintins, Itacoatiara, Belém, cidades-portos 
que movimentam a riqueza da região. 

O fenômeno da pororoca, que é o encontro das águas do rio, em 
sua foz, com a água salgada do oceano, constitui um espetáculo 
extraordinário, assumindo proporções gigantescas e formando v~gas de 
10 a 12 m de altura. 

O imponente e grandioso Amazonas possui uma variedade incon
tável de peixes, sobressaindo o pirarucu, o nosso bacalhau de água doce, 
tão falado e apreciado. Convém assinalar ainda a famosa vitória-régia, 
flor tão bela e tão grande, que desperta a atenção dos que a vêem, nas 
águas majestosas do famoso rio-mar. 

RIO PARAíBA DO SUL: - Os rios que o formam - Os Estados que banha 
- A importância do Vale do Paraíba - A pesca nesse rio. 

* * * 
O RIO SÃO FRANCISCO 

O rio São Francisco nasce em terras pantanosas da serra da 
Canastra, em Minas Gerais, sobe por êsse Estado, atravessa a Bahia, 
banha Alagoas e Sergipe e despeja-se no Atlântico. 

Foi cognominado o Nilo brasileiro porque, após as enchentes, êle 
espalha grande quantidade de detritos pelas planícies, fecundando o 
solo, castigado pela longa estiagem e sêcas rebeldes. 

Grande número de afluentes engrossam as águas do rio São Fran
cisco no seu longo trajeto. Dentre todos, assinalamos o rio das Velhas, 
tradicionalmente conhecido pelos bandeirantes paulistas. 



ÇOLETANEA DE COMPOSIÇõES 33 

o Rio São Francisco é navegável numa apreciável extensão; os 
vapores aí navegam sempre cheios, num movimento constante de ida 
e volta. 

Dentre as numerosas cachoeiras, pequenas e grandes, que tem o 
São Francisco, destacamos a de Paulo Afonso, que fica a 200 km da foz 
do grande rio, onde foi construída a poderosa usina, da Companhia 
Hidrelétrica, inaugurada em 1955, no govêrno do Presidente Dutra e 
que fornece energia à vasta região. Posteriormente, no govêrno do 
dr. Juscelino K. de Oliveira, teve início a construção da grande usina 
hidrelétrica, denominada Três Marias, prestes a ser concluída, também 
com o aproveitamento das águas do caudaloso rio. A referida usina, 
além de atender com fÔl'ça e luz enorme região mineira, terá por fi
nalidade regularizar o volume dágua do rio, o que o tornará constan
temente navegável e tão piscoso, que sua abundância em peixes servirá 
as cidades ribeirinhas. 

RIO TIET~: - Onde nasce - Afluentes - Saltos - Pesca - Rio genui
namente paulista - Importância histórica. 

* * * 
o RIO PARANÁ 

O rio Paraná, formado pelos rios Grande e Paranaíba, pertence, 
com seus numerosos afluentes, à bacia Platina. 1!:les contribuem para 
o engrandecimento e prosperidade da região sul, regando-a em tôdas 
as dire;ões e infiltrando-se pelas chapadas, vales e planaltos. 

A navegação do rio Paraná encontra, em muitos trechos, sérios 
obstáculos representados por impetuosas cachoeiras, corredeiras e 
quedas dágua, que vêm interromper o seu curso. Os saltos de Urubu
pongá, Guaíba ou Sete Quedas são os mais importantes. 

As famosas cataratas das Sete Quedas começam no estreitamento 
brusco do curso do rio, numa largura de apenas 60 metros; neste ponto, 
despeja-se de grande altura, mostrando aos olhos do curioso observador, 
um espetáculo deslumbrante. 

Na sua descida para o sul, o Paraná recebe as águas do rio Iguaçu, 
o mais extenso de seus afluentes em terras brasileiras; ao se aproximar 
de sua foz, encontram-se as famosas cachoeiras do mesmo. nome, onde 
se sobressai o Salto Grande de sta. Maria, com 70 metros de altura. 
Daí em diante, recebe o Paraná o caudaloso Paraguai, que vem do lado 
direito engrossar as suas águas, já volumosas e encachoeiradas. 

De dois pequenos rios, Canoas e Pelotas, surge o terceiro grande 
tributário do Paraná, o Uruguai, rio essencialmente divisor, que domina, 
com sua bacia, larga região meridional. 

No estuário do Prata, depois de uma infinidade de afluentes que 
recebe, o Paraná, já fora de nossas fronteiras, dado o seu volume fan
tástico de água, toma o nome de "Mar deI PIa ta", que é para os 
argentinos o orgulho de sua pátria, o intermediário seguro de suas 
riquezas, com países sul-americanos. 
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A FLORESTA AMAZÔNlCA 
VISTA DE AVIÃO 

Quem ouve falar freqüentemente que a floresta amazônica que do
mina tôda a planície do mesmo nome, é a maior do mundo, não pode 
avaliar a veracidade dessa expressão, a não ser que a sinta, veja-a, com 
tôda a sua grandeza, com tôda a sua exuberância. 

Quando o avião parte de Manaus, e atravessa a vasta região 
dominada pelo majestoso Amazonas, com a visão indescritível da sua 
união com numerosos e grandes afluentes e dos meandros mis
teriosos de seu trajeto imenso, sente-se que desapareceu a civilização, 
desapareceram as grandes rodovias, as cidades e os povoados, dando 
lugar à vastidão imensa de matas virgens, divisando-se de vez em quan
do a nascente de um rio, que vai engrossando à medida que corre pela 
planície silenciosa. 

O mêdo, o terror e a angústia, apoderam-se de nossos corações; 
vemos do alto a floresta impenetrável e sentimos que dentro dela está 
o perigo, representado pelos índios antropófagos, pelos animais sel
vagens, pelos ofídios e pelos insetos nocivos. 

Mas. .. Essa floresta inviolável que nos apavora, quando a vemos 
de um avião, também possui a sua riqueza: ali está a flora mais 
variada e mais bela de todo mundo; ali estão as madeiras preciosas, 
riqueza inexplorada dêste grande Brasil; ali estão as feras, que aba
tidas, poderão enriquecer o nosso parque industrial com as suas peles, 
tão cobiçadas pelas mulheres. 

Cinco horas de um veloz avião cortam os céus da selva amazônica, 
quase que diàriamente, enquanto seus passageiros, servidos atenciosa
mente pelo pessoal de bordo, ora. dormem, procurando dominar os 
nervos, ora vêem lá de cima o panorama extraordinário da m~is rica, 
da mais poderosa, da mais bela floresta do mundo. 

* * * 

ENCONTRO DAS ÁGUAS DO RIO NEGRO 
COM AS DO AMAZONAS 

Para o viajante ou turista, que viaja pelo norte do Brasil, nada 
o deslumbra tanto como o espetáculo inédito para os olhos, que é o 
do encontro das águas escuras do rio Negro, como bem diz o nome, 
com as águas brancas e límpidas do famoso Amazonas. 

Essa visão é possível, não só de lancha que nos pode levar até o 
local do fenômeno, como também de dentro de um avião quando parte 
do aeródromo de Manaus e começa a tomar altura. 

Vê-se perfeitamente que a corrente tranqüila do rio Negro, que 
é bastante largo, e que possui em suas margens, uma exuberante 
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paisagem, chega a sua foz e entra numa luta desesperada, procurando 
atravessar com um esfôrço inaudito, os vagalhões ameaçadores do 
poderoso rio-mar, que tenta afugentar as águas inimigas, evitando a 
~nvasão em seus domínios. 

O avião que toma altura, firme e veloz, vai descortinando, à me
dida que sobe, êsse espetáculo digno de ser visto. 

Correntes negras, impetuosas e destemidas se entranham numa 
larga extensão, por entre tantas outras torrentes, de clareza impecável, 
travando uma luta tão grande, que o observador, extático e imóvel, 
fixa, naquele fenômeno da natureza, o seu olhar perscrutador, bus
cando com ansiedade, a causa de tão belo, quanto extraordinário mjs
tério. 

E o avião sobe, sobe e vai ficando para trás aquela visão magnífica, 
quando, então, vêem-se os meandros caprichosos do maior rio do mundo, 
com seus grandes afluentes e, as casitas dos pescadores e seringueiros, 
construídas em jangadas, sôbre as águas e os charcos, que numa larga 
extensão se espalham sóbre a planície imensa, silenciosa e soberana. 

SUGESTÕES: 

A ~AVEGAÇÃO FLUVIAL DO BRASIL: - A importância dos rios, como 
escoadouros da nossa produção - Portos de maior importância; Pôr to Alegre, 
Manaus, Belém, etc. 

* * * 
UMA ILHA FLUVIAL brasileira (Bananal): Sua fauna e vegetação -

onde se localiza - Atrações - Caça, pesca, etc. 

* * * 
UM REGATO DE ÁGUAS cristalinas: - PeixinhOS que se movem entre suas 

águas - Margens com plantas floridas - Sua localização e importância. 

* * * 
A MONTANHA coberta de geada em manhã de inverno - Os primeiros raios 

de sol que surgem - Animais que se movimentam. 

* * * 
A FLORESTA COM SEITS l\USTÉRIOS: - As aves com seus ninhos nos 

altos galhos - Animais selvagens - Vales e planícies com rios. 

* * * 
A RÊ:DE FLUVIAL BRASILEIRA - Rios do Norte, do Sul, do Leste, do Nor

deste e do Centro Oeste - A navegação fluvial e os serviços que presta -
Rios que secam - Rios de enchentes. 

* * * 
AS CACHOEIRAS DOS RIOS BRASILEIROS: - Onde ficam - As mais 

notáveis - Seu aproveitamento. 
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Descrição de Ouadros Animados 
VERDES CAFÊZAIS 

A maior riqueza agrícola brasileira é, incontestàvelmente, o café 
que há mais de um século começou a ser cultivado em solo paulista, 
expandindo-se por todo o Estado. Os municípios pioneiros foram Cam
pinas e Ribeirão Prêto, e, depois a rubiácea foi levada para o norte do 
Paraná e Oeste de São Paulo, em marcha acelerada, substituindo-se as 
grandes e cerradas matas por uma vegetação verde e exuberante. Cida
des foram se formando, multiplicaram-se as fazendas, construíram-se 
tulhas, grandes armazéns, terreiros cimentados para a secagem do café, 
extensas cobertas e instalaram-se maquinários modernos para bene
ficiamento do cafe. 

Teve início a corrente imigratória, pois o Brasil precisava de bra
ços para as lavouras, principalmente a cafeeira. 

Longas filas de casinhas de colonos foram sendo construídas ao 
redor das propriedades, atraindo para o trabalho do campo, os homens 
das cidades e os estrangeiros que chegavam. Os cafeeiros, brotando 
nos solos férteis, cresceram, frutificaram e o poder econômico brasileiro 
tomou impulso, graças a essa riqueza. Foi o ciclo do "ouro-verde" que 
se iniciou. 

O trabalhador, o colono, o roceiro, começou a ver, com olhar des
lumbrado, o milagre da prod ução - milhares de cafeeiros, com suas 
frutas sazonadas, à espera de mãos amigas para apanhá-las. Ai então 
começou a faina agitada: inúmeros braços, de mangas arregaçarias, se 
estendiam pela espêssa folhagem verde, à cata dos grãos da rubiácea, 
que rolavam ao chão, para logo mais serem depositados em sacos que 
seguiriam para os terreiros. 

Vale a pena admirar os cafezais floridos que se estendem ao longo 
das compridas vias asfaltadas do interior paulista; tem-se a impressão 
de que o solo está coberto por um grande manto verde, salpicado de 
flôres minúsculas e viçosas. 

OS PINHEIRAIS: - A madeira como fonte de riqueza do Sul do Brasil -
Sua industrialização - Os frutos apreciados por todos. 

* * * 

UM INCÊNDIO 

Numa grande fábrica de móveis localizada na cidade de São Ber
nardo do Campo, houve, certa vez, um pavoroso incêndio. 

O fogo, que teve início numa dependência da fábrica, provocado 
por um curto-circuito, nas primeiras horas de um bonito dia, espalhou
se ràpidamente, pois, além de móveis em quantidade e grandes pilhas 
de madeira de fácil combustão, havia gasolina, terebentina, querosene 
e outros líquidos inflamáveis. 
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No exterior do prédio, vidraças se estilhaçavam com o calor intenso 
e as labaredas, que apareciam nas janelas em movimentação macabra, 
tentavam ganhar espaço, numa ânsia incontida de destruição. 

No interior da fábrica, o fogo, crepitante e vivo, espalhava-se pelo 
assoalho, móveis e escadas, atingindo o teto, cada vez mais intenso e 
perigoso. Os desabamentos, com ruidosos estrondos, se sucediam es
petacularmente e já as labaredas atingiam os prédios vizinhos. 

Cinzenta e grossa coluna de fumo subia ao céu em zigue-zague, sob 
as vistas do povo, que se aglomerava nos arredores da casa fumegante. 
Tudo isto aconteceu num relâmpago e em poucos minutos já se ima
ginava, que dali surgiria um montão de ruínas. 

Foi chamado o Corpo de Bombeiros, cujos valentes soldados pro
curaram enfrentar, com denôdo, as pavorosas chamas. Pouco fizeram 
êsses homens, pois quando chegaram, já quase tudo havia se perdido 
e a falta dágua veio contribuir para que a destruição atingisse o máximo. 
Felizmente não houve vítimas a lamentar. 

A fábrica estava segurada e naturalmente o seguro cobrirá ai 
prejuÍzos de seus proprietários. 

U:\IA EXPLOSÃO: - Natureza do explosivo - Suas causas - Conseqüên-
cias funestes Cálculo dos prejuízos. 

* * * 
A PARTIDA DE UM TREM 

Num Congresso de Professôres realizado em Belo Horizonte, es
tiveram presentes numerosos educadores de todos os pontos da Pátria. 

Oito dias durou aquêle convívio agradável. Depois disso, veio a 
separação e cada qual tratou de preparar suas malas para o regresso 
aos lares, utilizando, conforme a conveniência, vários tipos de trans
portes. 

Na espaçosa estação ferroviária da belíssima capital mineira, 
aglomerava-se muita gente, pessoas que partiam, outras que aí estavam 
para suas despedidas e muitos curiosos. 

Os grupos humanos, postados ao longo da estação, comentavam 
em altas vozes a partida daquele trem, que, na sua longa composição, 
levaria um grande número de amigoS, de professôres, que, talvez, jamais 
se reencontrassem, pois muitos dêles seguiam para regiões distantes. 

A locomotiva soltava a sua fumaça cinzenta, que subia ao ar 
vertiginosamente. 

Cor:1eçaram os corres-corres. Altas vozes daqui, gritos dali e todos 
procuravam ajeitar-se nos seus vagões, buscando parentes e amigos. 
Os carregadores, numa azáfama infernal, acomodavam as bagagens 
dos passageiros impaciclltes. 

Os retardatários, que são comuns nessas ocasiões, surgiam esba
foridos tentando apanhar o trem, que iria partir daí a instantes. 

O movimento na estação era fora do comum; ela regurgitava de 
pessoas. Todos já estavam em seus lugares e os vagões se movimen
tavam para a partida. 
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Mãos e lenços balançavam nos ares, num adeus saudoso e comovido. 
Indiferente a tudo, a locomotiva partiu majestosa, deixando para trás 
um silêncio angustioso, uma nostalgia infinda e, para os que ficavam, 
a vontade imensa de chorar ... 

A PARTIDA DE UM NAVIO: - A alegria dos que partem - Rebuliço no 
cais - As despedidas. 

* * * 
A QUERMESSE 

A bandinha da cidade anuncia, com magnífico dobrado, o início 
da quermesse. Aquêles sons empolgantes convidam os mais desa
nimados a se dirigirem ao largo da Matriz, e passar momentos agra
dáveis, gozando as delícias daquela festa popular. Vai ser urna semana 
de alegria. 

Durante todo um mês a cidadezinha, comumente quieta e pacata, 
se agitou com as instalações para a festa. Barracas coloridas foram 
armadas e as prendas foram ofertadas pelas únicas duas casas de 
comércio que havia no lugar. O coronel Fulgêncio deu três bois para 
o churrasco, a senhora do prefeito encarregou-se de sortir o bar e todos 
contribuíram com os mais variados trabalhos. 

O vigário está eufórico, pois tôda a renda, que se espera vultosa, 
será aplicada na reforma da igreja. Ouvindo os acordes retumbantes 
da banda de música, o padre Afonso já divisa a matriz remodelada e, 
talvez, um possível órgão para substituir aquêle piano desafinado e ve
lho. Dirige-se, às pressas, para o largo da Matriz a fim de ajudar no 
leilão. 

Tudo corre bem. A barraca da cigana que lê a mão é, talvez, a 
mais concorrida, as garôtas querem ouvir palavras sôbre seus amôres, 
as velhotas sorriem quando a cartomante lhes fala de seu passado, e 
os homens não têm outro interêsse se não o de tocar na mão da bela 
cigana. 

Os lances do leilão sobem cada vez mais. Qualquer insignificância 
é rematada por bom dinheiro: - Quem dá mais, quem dá mais? -
grita o leiloeiro, apregoando as prendas. Geralmente quem dá mais é 
o major Acácio que precisa fazer boa figura, se quiser ser eleito vereador. 

As crianças são as que mais se divertem. Não há dinheiro que 
chegue para satisfazer-lhes a gulodice! É sorvete, churrasco, empa
dinha, cocada, tudo, enfim, é deglutido por aquelas figurinhas alegres 
e joviais que se divertem no cavalinho de pau, roda-gigante, barquinha, 
trem-fantasma, numa animação contagiante. 

Até o tempo colabora com esta festa beneficente. As noites são 
agradáveis e o calor contribui para a venda de refrigerantes e da de
liciosa garapa. O colorido é uma festa p::<.ra os olhos; as valsas, as 
polcas, e outros ritmos alegram o ambiente. 
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Como tudo que é bom dura pouco, a semana da quermesse passou 
numa rapidez impressionante. A cidade volta a sua calma natural e a 
bandinha continua a tocar nas procissões e enterros. O coronel Ful
gêncio desfruta do confôrto de sua fazenda, a senhora do prefeito re
torna a sua atividade assistencial, a cigana da sorte segue seu destino 
de aventuras; as jovens casadoiras preocupam-se com seus enxovais, 
as velhotas sonham com os dias passados, o major Acácio vê-se às vol
tas com a política, as crianças continuam gulosas e inquietas. 

A reforma da igreja se inicia, as missas são rezadas na capela ao 
lado, onde se ouvem os. sons maravilhosos do órgão. 

O padre Afonso está feliz. .. a quermesse rendeu mais do que se 
esperava e agora êle já tem planos para a construção de um orfanato 
e, quem sabe, um parque infantil. Para isso serão necessárias novas 
quermesses e com elas virão novas alegrias. 

Neizi de Castro Andrade 

U:\IA CAMPANHA BENEFICENTE: - Desfile de modas - Exposiçê.o de 
quadros e trab<:llhos - Vendas - Lucros auferidos - Ricos prêmios. 

* * * 
o ALBUM DE FOTOGRAFIAS 

Há quanto tempo não o vejo, meu álbum! há um ano, talvez, não 
o folheio! falta de tempo, falta de oportunidade ou mesmo, quem sabe, 
falta de vontade de olhar essas fotografias, que você tão orgulhoso 
mostra, tão ciumento guarda! 

Meu álbum, meu relicário amigo, hoje venho procurá-lo. Quero 
voltar um pouco àquele passado distante que em suas fôlhas ficou 
retratLdo. Quero viver aquêles acontecimentos festivos que as suas fo
tografias tão bem apreenderam. Quero chorar, saudosa dos mortos que 
em sul" s páginas ficaram. 

Posso tocá-lo, meu álbum? Você não me guarda nenhum ressen
timento? Não imprimirá às fisionomias, que você encerra, um ar de 
ironia e de desprêzo? Posso então? 

Comecemos o desfile. Vem primeiro uma reunião de pessoas en
vergando trajes coloridos, uns sentados, outros em pé, crianças, velhos, 
jovens, fisionomias queridas (a minha numerosa família). 

As páginas seguintes estão as fotografias de batizados, casamentos, 
noivados, primeiras-comunhões, tudo aquilo que há nos álbuns de tôdas 
as fammas. Por mais que as olhemos, nunca nos acostumamos com 
suas cenas. Sempre há um motivo para rir de seus personagens. Aqui 
é um noivo assustado, ali é uma casaca mais curta, acolá uma criança 
que chora. 

Desculpe, meu álbum, eu não devia zombar de suas relíquias, mas 
é tudo tão engraçado, que não consigo conter o meu riso. Viremos a 
fôlha. Vem agora uma sucessão de fotografias que nos faz esquecer as 
primeiras e nos assalta uma vontade tremenda de dar-lhes vida e voltar 
ao passado. 
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Já não me lembrava dessa festa; como foi delicioso êsse piqueni
que! Mariazinha está tão bem nessa fotografia! Que saudade do Natal 
de 1958! As páginas se sucedem, novas emoções, novas alegrias, outras 
lágrimas. As horas passaram ligeiras, eu nem as senti. Voltarei a vê-lo, 
meu álbum. Não me esquecerei mais de você. 

Neizi de Castro Andrade 

MEU DIARIO: ~ Anotações das atividades do dia. Por exemplo: Ida para 
a escola ~ Entrada no colégio - As aulas -' Os professôres - Os melhores 
colegas - Volta para casa -Lições por fazer - Cansaço. 

* * * 
A PISCINA DE ÁGUA QUENTE 

Ontem papai levou-me ao Conjunto Esportivo do Departamento de 
Educação Física e EsporÍt's na Agua Branca, para que eu pudesse sa
tisfazer a uma curiosidade. 

Sempre soube que em S. Paulo há muitas piscinas, pois as socieda
des desportivas, existentes nesta metrópole, cuidam muito da natação, 
pois êsse desporto é dos melhores para ser praticado por adultos e ado
lescentes. Era de meu conhecimento, também, que os clubes mantêm 
treinadores e professôres de Educação Física para ministrarem ginástica 
aos associados e seus familiares. O que eu ignorava, entretanto, é que 
havia piscina de água aquecida; não imaginava que isso pudesse existir. 
Foi por êsse motivo que papai procurou satisfazer meu desejo. 

Fiquei muito contente com tudo que vi. O dr. Domingos Fr>,ria. di
retor do Departamento, colocou à nossa disposição um atencioso funcio
nário que nos mostrou tudo: o prédio das Federações, o conjunto de 
dormitórios para alojamento de atletas, não só de S. Paulo, mas de 
outros Estados e países estrangeiros, o ginásio de esportes, o local dos 
diversos serviços do Departamento e, por fim, a deslumbrante obra que 
é a piscina de água quente, uma verdadeira maravilha que fiquei saben
do servir para as competições realizadas no inverno. A água torna-se 
quente por meio de motores e dispositivos apropriados, havendo um 
funcionário especializado para cuidar da piscina. 

Ontem foi, portanto, um dia feliz para mim, pois con11~ci mais uma 
realização da capacidade do homem para o bem da humanid?de. 

Cap. Antônio Rennó Ribei:'o 

Observação: - A presente descrição é modêlo, não a copie. Ex. de outra: 
ll!\'I CAMPEONATO DE NATAÇÃO - Torcida - Competidores - A par

tid~t - Disputa árdua entre os dois primeiros colocados -- Alegria dos vence
dores e tristeza dos vencidos - Prêmios ofertados, 

* * * 
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o DESPERTAR NO QUARTEL 

A neblina está densa. As luzes da rua acabam de apagar-se. São 
5,30 horas. O corneteiro de serviço no quartel do 6.0 Regimenoo de In
fantaria, o glorioso Regimento Ipiranga, herói das campanhas da Itália 
ná segunda grande guerra, coloca o frio bocal da corneta na bôca e 
toca alvorada: é a hora da tropa levantar-se para o início dos trabalhos 
diários. 

No Corpo da Guarda, o sargento manda o cabo acordar os soldados, 
pois dp.ntro em pouco é hora de render sentinelas. Nos alojamentos das 
Companhias, os pI21Üões deixam seus postos na porta da entrada e saem 
de cama em cama acordando os soldados mais dorminhocos. "Acorda 
317, não ouviu a alvorada? Quer que eu vire sua cama?" 

Os soldados correm céleres aos lavatórios e fazem sua higiene ma
tinal: é o 415 que esquece o sabonete na pia e corre a buscá-lo; é o 218 
que, ainda com os olhos semi-cerrados, derrama quase tôda a pasta de 
dentes na escôva. 

Instantes depois, entram em forma para o rancho e o sargento de 
dia comanda: "Ordinário, marche!" "Pronto, 'seu' tenente, 3.a com
panhia em forma". 

O café com leite, o "kaol" na gíria dos soldados, vai enchendo as 
xícaras que logo são esvaziadas: "Passe o pão, Tonico, é tudo seu? Quer 
levar para casa quando der baixa?" 

Em seguida, retirando-se do refeitório lá vai a tropa para o campo 
de instrução, onde o tenente lhe ensinará empregar as armas em defesa 
do nosso Brasil, torrão inesquecível, nosso berço sagrado, do qual nos 
orgulhamos e não nos esqueceremos jamais. 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

Observação: - A presente descrição não deve ser copiada. Ex. de outra: 
DESPERTAR DUMA CIDADE: - Os primeiros ruídos - Movimento inicial 

de ônibus e bondes - Operários a caminho do trabalho - Fábricas - Abertura 
das casas con'erciais. 

* * * 
DEMONSTRAÇÃO DE GINÁSTICA COLETIVA 

Sete de Setembro em S. Paulo. Entre as comemorações da Semana 
da Pátria programadas pelo govêrno do Estado, destacaram-se as de 
ginástica coletiva, já tão conhecidas e comentadas em todo o Brasil, 
realizadas por colegiais de S. Paulo, desde muito tempo. 

Neste, ano, os dirigentes do Departamento de Educação Física do 
Estado conseguiram reunir, no gramado do Estádio Municipal do Pa
caembu, 1200 rapazes e um igual número de môças. As dependências 
do Estádio ficaram superlotadas, não só por colegas dos participantes 
e seus familiares, como também pelo público interessado em presenciar 
tão majestoso espetáculo. 
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A grande parada esportiva, enfim, teve início: em primeiro lugar, 
adentraram o grande Estádio, as fanfarras dos estabelecimentos de 
ensino da capital, com seus sons harmoniosos e com seus integrantes 
em uniformes vistosos e em marcha cadenciada; em seguida, entra
ram os 1200 rapazes, sob orientação de seus professõres, vestidos de 
branco, camiseta e calça e que, a um sinal, abriam intervalo e distâncias, 
para depois, acompanhados ao piano, executarem uma série de dez 
exercícios de moderna ginástica sueca, sendo delirantemente aplaudi
dos pelos assistentes. ~ste espetáculo terminou com uma apoteose alu
siva à Fõrça Expedicionária Brasileira e que se constituiu na forma
ção do mapa do Brasil pelos atletas. 

A seguir, foi a vez das mõças; pisaram o campo garbosas, em uni
formes amarelo-claro, blusa e saiote, e realizaram também sob as or
dens de suas professõras, doze belíssimos exercícios de folclore e 
moderna ginástica, arrancando aplausos da assistência, após cada 
exibição, justo prêmio aos seus esforços e à dedicação de suas instru
toras. A festa terminou com as môças empunhando bandeiras de todos 
os Estados do Brasil, invocando a grandeza do coração dos paulistas, 
que recebem de braços abertos seus irmãos de todos os rincões da Pá
tria estremecida. 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

Observação: - A presente descrição não deve ser copiada. Ex. de outra: 
UM DESFILE MILITAR: - Aspecto dos assistentes e do local - Palanque 

com autoridades civis e militares - Primeiras tropas a destilarem - A Bandeira 
- O Hino Nacional - Fim do desfile. 

* * * 

Descrição de Coisas sem movimento 
o JARDIM 

A natureza, caprichosa e cheia de mistérios, criou o jardim, esta 
reunião de flôres de tipos os mais variados, e ensinou o homem a culti
vá-las e amá-las. 

A família floral foi batizada e cada flor recebeu um nome que a 
faria conhecida entre milhares de outras espécies. 

Entre os inumeráveis jardins de uma florescente cidade destacava
se o de um palacete, situado num recanto agradável e acolhedor de 
um bairro aristocrático. 

Construído numa grande área externa da casa, o jardim estava 
cercado por uma luxuosa grade de ferro, tôda esmaltada de branco. 
Os canteiros simétricos e bem dispostos, com sua terra estercada e fôfa, 
abrigavam inúmeras roseiras, craveiros, violetas e etc. 
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Emaranhando-se nos pequenos arbustos, espalhados pelas extre
midades da vasta área ajardinada, estavam viçosas trepadeiras com 
seus tentáculos longos e afiados. Mais além, sob uma coberta, via-se 
uma variedade de vasos típicos, nos quais se notavam plantas raras, 
dominando a begônia e o anturium com suas flôres tão bonitas e apre
ciadas. 

O grande canteiro central do jardim abrigava lindas rosas entre
meadas de violetas e miosótis. 

Dois outros canteiros fronteiriços continham cravos e cravinas, 
seguros por pequeninas estacas que suportavam o pêso de seus galhos 
e flÔres. 

Os lírios sobressaíam dentre as outras flôres pela sua brancura e 
pureza, enquanto as hortênsias mostravam o seu azul celeste. 

Com o olhar atento, estava ali o jardineiro, operador miraculoso 
de tanta grandiosidade. 

o JARDIM DE UMA CIDADE DO INTERIOR: - O tamanho - Os bancos 
- O coreto para a retreta dos domingos - As nôres, folhagens e a mocidade. 

* * * 
A ROSA 

A rosa é conhecida como a rainha das flôres, a soberana dos jardins. 
Ela surge de um pequeno botão, envolto em pétalas verdes, oculto 

entre os galhOS e os espinhos da roseira. Vem despontando, crescendo, 
entreabrindo-se, corando e, finalmente, eis a rosa em tôda sua pleni
tude oe viço e beleza. O seu perfume, suave e envolvente, espalha-se, 
atraindo os colibris mimosos, que saltitam de galho em galho. 

Af roseiras são cultivadas com carinho pelos seus apreciadores e 
exigem preparo especial do terreno. 

Há uma variedade imensa de belas rosas e as suas côres se con
fundem e se misturam nos lindos vasos das residências. 

E' a rosa a fada divina dos jardins: os insetos pousam nas suas 
pétalas, o pássaro admira o seu encanto, a abelha vai implorar-lhe o 
seu mel, e o transeunte se detém diante de sua extraordinária beleza. 

O sol beija-lhe as pétalas, a chuva acaricia-a, as borboletas pou
sam demoradamente sôbre elas e as mãozinhas frágeis da criança, aca
riciando-a, roubam-lhe a forma, desfolhando-a impiedosamente. 

A rosa está presente em tôdas as festividades: enfeitando a igreja, 
em festas religiosas, ela mostra ser a preferida; no ramalhete da noiva, 
a sua brancura é mais realçada; nas festas de aniversario, agrupadas e 
coloridas, misturam-se com suas companheiras; nos banquetes e festas 
cívicas, lá estão elas comungando com as solenidades. Finalmente ... 
vai a rosa cobrir com o seu perfume e as suas coloridas pétalas, o cai
xão mortuário dos entes queridos ... 
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Dia de finados... As rosas, em maços, amarradas com uma fina 
embira vegetal, saltitam de mão em mão, enfeitando indistintamente 
o túmulo do rico, do pobre, e do humilde. 

A CAMÉLIA: - ~ua variedade - Côres - Perrume - Beleza - Preferên
cia à camélia para ornamentação. 

* * * 
o CRAVO 

o cravo, tanto quanto a rosa, ocupa um lugar de destaque dentro 
da família floral; é admirado por todos, pela fragância, côres e varie
dades. 

:e:le é mais resistente que a maioria das flôres, conservando-se por 
mais tempo nos vasos e jardins. 

A variedade de espécies dessa bela flor, chama a atenção de seus 
admiradores, pois são encontradas em vermelho, branco, rosa e com 
sal picos coloridos, tendo as suas pétalas um formato interessante, re
picadas e com minúsculos recortes que lhe emprestam singular beleza. 

São plantados em canteiros de terras fôfas e quando atingem um 
certo tamanho, põem-se-Ihes pequenas estacas, para que seu frágil 
tronco não se quebre. 

Nas floriculturas ou casas de flôres, os cravos são vendidos em 
dúzias e seu valor varia com o tamanho, viço e qualidade. 

A preferência pelos cravos é muito grande. As damas da sociedade 
gostam dessas flôres para presentear os amigos e ornamentar suas casas, 
em reuniões, jantares, aniversários e outras festas. 

O cravo, embora seja uma flor mais resistente, difere da rosa quan
do está para ser colhido, pois os craveiros são tenros e quebradiços, 
enquanto que as roseiras são fortes, resistentes e ainda protegidas pelos 
espinhos. 

Entre tôdas as flôres, é o cravo um dos mais procurados pelos orga
nizadores das festas, em dias de finados ou outras solenidades. E' co
mum ver-se um cravo branco na lapela de um cavalheiro, o que denota 
elegância e sobriedade. 

* * * 
A VIOLETA 

Entre as fôlhas verdes, circulares e bem torneadas, esconde-se a 
mimosa violeta. Sua côr varia, sendo algumas vêzes tão escura que pa
rece negra e em outras, lilás tão claro que chega a ser rosada. 

Há também a violeta branca, tão linda quanto rara. Essa espécie 
só é encontrada em terrenos alagadiços e de terra prêta. Suas pétalas 
são dobradas e de uma brancura marmórea. 

E' uma flor muito perfumada e dela lOS perfumistas retiram a es
sência, para a fabricação de perfumes deliciosos e muito procurados. 

Nos belíssimos canteiros, salpicados de variadas e esguias plantas, 
as violetas se espalham, formando um longo tapête esverdeado. 
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o jardineiro tem muito cuidado com as violetas, pois sua haste 
tenra, frágil e delicada, parte-se fàcilmente, até com o vento ou com 
chuvas mais fortes. A vooleta é muito pequenina e, quando ainda em 
botão, desaparece entre as suas grandes fôlhas. Existem várias espé
cies dessa mimosa flor. Há uma de côr rosa por inteiro, outra mesclada 
de amarelo e uma terceira bem maior; esta última é empregada na 
confecção de graciosas cestinhas, que são ofertadas por ocasião de festas. 

As coroas e cruzeiros, que as floriculturas costumam fazer sàmente 
de violetas, são de uma beleza rara, requerendo para isso grande nú
mero de flôres. 

A cultura de tal flor é das mais difíceis, dada a delicadeza e o cui
dado que ela. requer. As violetas são vendidas em macinhos ou em pe
quenas bandejas de vime. Nos velhos tempos, era comum encontrar-se 
as vendedoras de violetas às portas dos grandes teatros e óperas; as 
mimosas flôres eram adquiridas pelos cavalheiros, que as ofertavam 
às damas. Hoje em dia, nas grandes capitais, à porta de hotéis e res
taurantes de luxo, vêem-se ainda meninos vendendo violetas, embora 
isso aconteça com alguma raridade. 

A violeta é o símbolo da modéstia e da simplicidade. 

* * * 
A VITóRIA-RÉGIA 

Dificilmente hav€rá alguém que possa descrever a vitória-régia, 
pois a sua beleza é indescritível. Ela é encontrada nas águas do majes
toso amazonas e mede às vêzes mais de 2 m de diâmetro; viceja nos 
lugares tranqüilos, aonde pouco vai lO pescador, pois ela exige espaço 
para (, desdobramento de suas fôlhas. As raízes da vitória-régia entra
nham-se no fundo lodoso do rio e resistem ao embate das águas. De 
seus ramos, que se espalham a longas distâncias, saem lOS cabos das 
fôlhas que se desdobram à tona dágua. 

São circulares as grandes fôlhas, sendo as bordas vermelho-vivo. 
As flôres desta planta original, são alvas, de manhã; à tarde, tornam-se 
côr de rosa, e, enquanto o dia desaparece, ela vai ficando carregada e 
transforma-se numa côr vermelha e brilhante. 

Dentro de um envoltório, depois de caída a flor, acham-se peque
nos grãos, que se tornarão mais tarde outras flôres. 

O seringueiro, o indígena e o pescador apanham as sementes da 
vitória-régia e as aproveitam na alimentação. 

Entre as fôlhas dessa flor gigante, aninham-se fileiras de jacarés, 
que aí se escondem, espreitando o inimigo homem, que ronda êsses lu
gares para roubar-lhes o couro. 

Sôbre a vitória-régia, pode se acomodar até uma criança, sem pe
rigo de submergir. 

o ANTURIUM: - Sua beleza como planta ornamental - Sua forma -
Folhagem - Côr das flôres - Seu preço elevado - Fôlhas e flôres artificiais. 

* * * 
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AS ORQUíDEAS 

Quando se fala sôbre flôres, é imprescindível citar a orquídea, rainha 
absoluta das flôres silvestres, soberana de l1J()ssas matas. 

Parasita que é, agarra-se a grossos troncos e galhos de árvores, su
gando-lhes a seiva preciosa que lhe dá aquela vida e beleza incomuns 

Requisitada por todos, é a orquídea cultivada com carinho, pelos 
seus colecionadores que não medem sacrifícios para sua aquisição. 

A variedade existente dessa maravilhosa planta surpreende o mais 
exigente de seus admiradores que, indeciso e incerto, busca, oom os 
olhos, as mais bonitas, num jardim botânico ou numa exposição. 

No Brasil, existem espécies raríssimas que fazem com que seus cc
lecionadores fanáticos desembolsem vultosas somas pela posse das mes
mas. 

Em Vitória, no Espírito Santo, a Prefeitura mantém uma exposição 
permanente de orquídeas, que constitui um ponto obrigatório de visi
tas. 

O Brasil se orgulha de possuir a mais rica flora do mundo, e não 
se surpreende quando recebe visitantes ilustres que desejam conhecer 
suas flôres silvestres. 

UIU ORQUIDÁRIO: - As estufas - A beleza e o perfume do conjunto -
Grande variedade - Cuidados dos botânicos no cultivo das orquídeas - Afluên
cia do público aos orquidários. 

* * * 
AS ÁRVORES 

Árvores, vegetais úteis, são a riqueza incontestável do homem, em 
todos os séculos e por tôda a vida. 

As árvores possuem riquezas inumeráveis. Elas nascem, crescem, 
reproduzem-se e morrem. 

Os homens recebem tudo das árvores: delas, êles extraem a raiz, 
o caule, as flôres, os frutos, o óleo, a resina e as fibras. 

Da raiz e das fôlhas saem os remédios que curam muitos males e 
muitas doenças. Do caule saem os grandes toros de madeira, as tá
buas, os barrotes e as ripas que são empregadas na construção de 
casas, barcos, comboios e uma infinidade de outras utilidades. Os nos
sos móveis provêm da madeira que, entregue às marcenarias, carpin
tarias e oficinas, sai envernizada e brilhante, transformada nas mais 
raras peças de móveis que vão adornar os nossos lares. 

As flôres das árvores frutíferas são sempre vistas com alegria, 
pois sabemos que delas brotarão saborosos frutos, alimento indispen
sável às crianças e adultos. O óleo vegetal, extraído das árvores, tem 
sido empregado na alimentação do bJomem, com largo proveito. Cita
mos o babaçu, árvore que produz um óleo comestível, além da sua apli
cação na indústria, isto é, no fabrico de lubrificantes, sabonetes, man
teiga vegetal, combustível etc. 
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A oiticica é uma árvore do Nordeste, de belíssimas ramagens, en
contrada nas planícies dessa região, principalmente no Ceará. De suas 
sementes, extrai-se o óleo, também empregado na indústria de tintas, 
esmaltes, encerados etc. 

A carnaúba, belíssima palmeira em formato de leque, é encontrada 
também na região Nordeste, nos terrenos mais úmidos. Foi cognomi
nada a "árvore da providência" pois tem a duração de quase 200 anos. 
A cêra de carnaúba, cujo maior produtor é lO Ceará, é utilizada igual
mente na indústria, em grande escala. 

O pinheiro-da-Paraná, árvore esguia e elegante, fornece madeira 
que é empregada na indústria brasileira, tendo variadas aplicações. 

A seringueira é árvore prodigiosa e seu látex, depois de extraído, 
é industrializado, dando origem à borracha. 

Das plantas têxteis são retiradas as fibras, com as quais se fabri
cam tecidos, cordas, rêdes e outras utilidades. 

O castanheiro, cujo grande produtor é o Pará, é uma árvore que 
chega a ter 50 m de altura. As castanhas, pelo seu excedente sabor e 
alto valor nutritivo, são largamente usadas na alimentação. Delas 
também se extrai o óleo. Outras tantas árvores tle notável apli
cação na indústria brasileira podem ser citadas: o jacarandá, a imbuia, 
a peroba, o cedro, o jequitibá, a palmeira etc. 

O nome Brasil, dado a nossa Pátria, veio da grande quantidade de 
madeira côr dei brasa, encontrada aqui pelos descobridores. Os piratas 
francec;es, inglêses e espanhóis já conheciam o pau-brasil que era trans
portado, para a Europa, pelos corsários. Foi da madeira cortada nas 
terras de Santa Cruz, que se fêz a cruz tôsca e humilde, diante da qual 
Frei Henrique rezou a 1.a missa. 

Foi igualmente a árvore que nos deu o lenho para a construção 
das primeira~ casas na Bahia, em S. Vicente e no Rio de Janeiro, além 
dos marcos em todo litoral, símbolo do poderio português. 

A FLORESTA AMAZÓNICA: - Sua grandiosidade - A flora e a fauna. 

* * * 
o RELóGIO 

Um segundo, dois segundos, três segundos, uma série de 60 ... 
Miúdo, um ponteirinho esperto e ligeiro, corre, gira rápido e pron

to: vai marcar, em voltinhas, 60 segundos para formar um minuto. 
Cinco minutos, dez minutos, um quarto de hora, meia hora, esta 

série é mais lenta ... 
Elegante, caminhando cuidadoso, o ponteiro grande, fino e alto, 

passo a passo, vai contando 60 minutos: uma hora ... 
Tique-taque, tique-taque. .. 24 horas são marcadas. Dia e noite, 

sem parar, tendo corda, dois ponteiros, um maior, outro menor, vão 
girando, cada qual no seu compasso. Duas vêzes os ponteiros se en
contram: à meia-noite, bem juntinhas, comemorando a hora sublime 
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em que Jesus nasceu; ao meio-dia outra vez se reúnem, para marcar o 
esplendor da vida. 

Dão. .. dão... dão... dão... dão... dão!... 6 horas da tarde! 
A hora magnífica do Angelus, hora da Virgem Santü"sima! ... 

Relógio que marcaste nossa entrada no mundo, que marcas todos 
os segundos de nossa vida, nossos minutos brilhantes e nossas horas 
obscuras, relógio feito à semelhança do sol, relógio nosso companheiro, 
lembra-nos sempre que, cada segundo, cada minuto, tôdas as horas 
e todos os dias, nós estamos marcando nosso caminho para o Infinito 
- para Deus! ... 

Manoela Joaquina 

AS 12 BADALADAS DO 31 DE DEZEMBRO: - Expectativa - A ceia -
A confraternização Meia-noite - O apito das fábricas - O badalar dos 
sinos. 

* * * 
A CASA DE CAMPO 

Se todos tivessem a felicidade de ter uma casa de campo, em qual
quer lugar, para passar ao menos os fins de semana, seria o ideal. No 
entanto, êsse privilégio só o têm as pessoas que vivem financeiramente 
bem. 

Para compensar essa falta, há hoje numerosas colônias de férias 
para onde acorrem os estudantes, as associações religiosas, funcioná
rios públicos, professôres e gente de tôdas as classes sociais. 

De muitas das nossas estâncias climatéricas, a de Campos uo Jor
dão destaca-se, como sendo a que maior quantidade de casas de campo 
possui. A variedade de estilo, a sua localização, o seu tamanho e as 
características apresentadas,encantam os olhos do turista, sempre 
ávido de novidades. 

Logo ao sentirmos a aproximação da famosa estância, começamos 
a deparar com os belos bangalôs e residências, muitas vêzes cercadas 
de arvoredos bem cuidados, IÜU mesmo de árvores frutíferas, próprias 
da região. Há verdadeiras mansões espalhadas pelos extensos campos, 
ora edificados nas colinas, ora nos vales ou planícies. Cada uma tem 
estilo diferente e seus donos, geralmente, mandam vir, do Velho Mundo, 
plantas das casas que constroem nessa região. 

Podemos salientar aqui, para conhecimento dos que ignoram, as 
ricas mansões de Matarazzo, Filizola, Macedo Soares, Prado, Simonsen, 
Ademar de Barros e muitas outras de difícil escolha, dado o elevado 
índice de beleza, confôrto e luxo. 

CASA À BEIRA-lUAR: - Seus proprietários Dependências internas e 
externas -- Praia - O panorama - A vizinhança. 

* * * 
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A HORTA 

Nada é mais agradável, para quem aprecia o reino vegetal, do que 
possuir uma boa horta. 

Para tanto, é preciso que se tenha uma área regular de terreno, 
com terra fôfa, bem estercada e isenta de pragas, bichinhos e cara
mujas inconvenientes, que destroem as plantações. 

Tudo pode ser plantado em canteiros, o que torna mais bonita a 
horta. As hortaliças dão durante todo o ano e a sua farta colheita 
depende sempre do bom trato e cultivo das terras. Por isso é que, numa 
boa horta, vamos encontrar rabanetes, beterrabas, cenouras, cebolinhas, 
couves, alfaces, e outros inúmeros vegetais comestíveis. 

Nas casas ond~ há quintal ~proveitável para o plantio de verduras, 
surge sempre un-:J, horta caseira, que, embora pom pouco espaço, é 
utilizada pelo morador, plantando a tradicional cebola, a salsa, couve e 
também plantas medicinais. 

É curioso observar-se nas fazendas do interior, quer sejam elas de 
café, algodão ou de gado, as fileiras compridas de casinhas humildes de 
colonos com lO seu cercado de bambu, madeira e arame, contendo as 
hortaliças mais variadas, e às vêzes até árvores frutíferas, não falando 
ainda de flôres e folhagens. 

A Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo fornece mudas 
e sementes a todos os que queiram organizar as suas hortas domésticas, 
contribuição valiosa para uma densa população como é a paulistana. 

o POMAR: - Suas dimensões - Variedades de árvores - Frutos de expor
tação - Cuidados dispensados à conservação dos frutos: pêssegos, uvas, 
figos etc. 

* * * 
O GUARDA-ROUPA 

Em tôdas as casas, o guarda-roupa é uma peça necessária para 
abrigar os vestigos, ternos, casacos e outras roupas. 

Nos tempos de agora, a indústria de móveis revolucionou o arranjo 
nas casas de família, que variam de acôrdo CQr1l as condições financei
ras de seus proprietários. Nos lares ricos, os guarda-roupas ocupam 
tôda a extensão da parede, guardando vestidos, peles e agasalhos de 
damas elegantes, ternos, casacas, abrigos dos cavalheiros distintos etc. 

Para os humildes, um simples armário basta, pois quase não há 
o que pôr dentro. 

Hoje em dia, quando a tendência para as coisas práticas é cada 
vez maior, os armários embutidos estão em grande voga, porque além 
da comodidade que oferecem, ocupam muito pouco espaço. 

As madeiras usadas para a confecção dos guarda-roupas são as 
mais diversas. Muitas vêzes, são de marfim, madeira muito admirada 
pela suavidade de sua côr, ou imbuia. escolhida pela sua beleza e du-
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rabilidade. Essas peças, trabalhadas com detalhes, repartições, gavetas 
com chaves e envernizadas com gôsto. são verdadeiras jóias de beleza 
e utilidade, num quarto de vestir. Suas divisões, feitas com arte, per
mitem espaços diversos, onde as roupas e objeoos de uso são colocados 
separadamente, em boa ordem, facilitando a sua procura, principal
mente quando se tem pressa. 

Em tôdas as casas, os guarda-roupas devem estar sempre bem arru
mados, pois nada depõe tanto contra uma dona de casa do que a anar
quia e a desordem nas roupas de seus armários. 

UMA COZINHA FUNCIONAL: - Seus móveis de aço - Aparelhos elétricos: 
liquidificador, batedeira, torrador de pão, acendedor etc. - Fogão a ~ás, pane
las e louças. 

* * * 

AS CASAS DE BRINQUEDOS 

A casa vendedora de brinquedos é sempre procurada, com alegria, 
pelas crianças e adultos. 

As crianças gostam muito de admirar, enlevadas, os diversos arti
gos postos à venda. Aquelas que não os podem adquirir, devido ao seu 
alto custo, contentam-se em vê-las apenas, conformadas com a situa
ção. 

Nos nossos dias, as indústrias nacionais de brinquedos estão em 
franco desenvolvimento e seus produtos podem rivalizar com os 
fabricados nas grandes capitais do mundo. Em matéria de bonecas, é 
nosso país um dos maiores produtores, com uma variedade de mod~los 
e uma perfeição fisionômica, dignas de concorrer até com a indústria 
japonesa, que no momento é o expoente máximo na fabricação de brin
quedos. 

As importadas, quando comparadas com as nossas, pouca ou ne
nhuma diferença mostram. Nas grandes metrópoles, as casas de brin
quedos disputam a primazia de ser, cada qual, a melhor ou mais fre
qüentada. Em São Paulo, há grandes e bem montadas lojas dêsse 
ramo. Dentre elas, temos a salientar: Casa São Nicolau, cujas vitrinas 
estão sempre cheias de novidades dispostas com muito bom gôsto. Casa 
Mappin, que tem uma dependência exclusivamente para brinquedos, 
possuindo um grande estoque de novidades. Loja Mesbla, que é tam
bém uma casa que se esmera no arranjo de seu mostruário, deixando 
indeciso, na hora da escolha, o freguês mais exigente, tal a beleza dos 
artigos. 

Por ocasião do Natal, as casas expõem, nas suas vitrinas e depen
dências reservadas, tôda espécie de brinquedos que o público compra
dor pode desejar. 

Os trenzinhos elétricos postos em movimento, as bonecas rica
mente vestidas, os brinquedos de corda em funcionamento, põem as 
crianças em rebuliço, maravilhadas, cheias de entusiasmo, umas na cer
teza de que um daqueles brinquedos enfeitará seu sapatinho por oca-
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sião do Natal; tristes e melancólicas outras, que sabem perfeitamente 
não estar aquilo dentro das possibilidade de compra de seus pais. 

UM PRESENTE: - A pessoa que o deu - Em que ocasião foi ganho - Uti
lidade do mesmo - Alegria de recebê-lo. 

* * * 
o CEMIT~RIO 

São 7 h. da manhã. Um homem, com fisionomia cansada, arras
tando as pernas como se essail sustentassem um enorme pêso, aproxi
ma-se lentamente pela alamêda banhada por um sol ainda meio enco
berto pela neblina. Chega ao portão, pega no bôlso uma pesada chave, 
e, com a mesma lentidão enervante, abre de par em par o grande por
tão do cemitério. 

Lá dentro o -Silêncio é tão profundo, tão tétrico, que chega a nos 
amargurar. 

E' neste campo santo, no meio de tanta tristeza, que chegamos à 
conclusão de que nada somos; que a vida não passa de um estado tran
sitório, e por isso mesmo devemos fazer o bem, auxiliar o próximo e 
procurar andar sempre de cabeça erguida. Não podemos ter preconcei
tos, invejas, que não passam de sentimentos mesquinhos. 

Quando estamos no cemitério é que vemos como somos iguais. Dis
tingue-se o pobre do rico apenas pelo exterior de suas campas. En
quanto uns guardam seus mortos queridos em faustosos mausoléus, 
enfeitados com coroas e candelabros de bronze, outros têm que se con
formar com humildes sepulturas de cimento rústico, tendo, como único 
ornamento, flôres simples e cêra de vela derretida, que nos dias santi
ficados .. ão acesas, a um canto qualquer. 

No meio da alamêda, coberta de cascalho, sob um sol claro e môrno, 
aproximam-se dois homens, altos e robustos, empunhando pás e outros 
instrump.noos. Param perto de uma sepultura humilde e começam a 
cavar. Não são decorridos 50 minutos e já uma cova profunda e negra, 
substitui a grama verde e uniforme. 

Mais adiante um pouco, num luxuoso mausoléu, uma das inúmeras 
gavetas está sendo preparada para receber um corpo. As horas passam. 
São 2 h .. O calor é intenso. O silêncio é cada vez maior. De repente, 
um rumor desusado. Carros e mais carros encostam à frente do grande 
portão. 

O entêrro vai entrar. 
Homens de olhos vermelhos e congestionados, talvez à fôrça de con

ter o pranto, carregam um grande caixão prêto. Atrás pessoas con
tritas e cabisbaixas, seguem o cortejo. No meio de todos, amparada por 
dois senhores, uma velhinha, de fisionomia santa, chora desesperada
mente, pois está acompanhando à última morada, seu único bem, seu 
filho. 

Logo atrás, outro féretro chega, com as mesmas características do 
primeiro, só que as pessoas que o acompanham trajam-se com roupas 
caras, e não modestas como as primeiras. Uma mulher, môça ainda, 
também está desesperada. Perdeu seu marido. 
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A dor é a mesma, os sentimentos são idênticos, separa-os apenas 
a posição social, posição esta que nada significa dentro de um cemi
tério, onde todos se confundem, onde todos são iguais. 

Cláudia Lilian Silva Câmara 

UMA CASA DE SAÚDE: - Seu aparelhamento - Seu corpo clinico - Suas 
dependências modernas - Dedicação das enfermeiras - Assistência aos doentes. 

* * * 
Descrição de Animais 

o CÃO 

o cão é o amigo certo e companheiro inseparável do homem tanto 
no lar como em passeios. 

Em todos os tempos, êsse animal vem prestando serviços à huma
nidade, nos vários setores. São treinados, quando ainda pequenos, pelos 
caçadores, para conhecer e sentir, pelo faro, a caça perseguida. Nas 
fazendas, reúnem-se rebanhos em determinados lugares, a fim de fa
cilitar a contagem e marcação. Seguem as ovelhas, prestando atenção 
a tudo e se po racaso elas se desgarram, correm e as trazem de volta. 
çadinho, afeiçoado ao dono, tem pêlo macio e mimoso. 

Há muitas e variadas espécies de cães: - O pequinês, muito engra
çadinho, afeiçoado ao dono, tem pêlo macio e mimoso. 

O vira-latas é muito esperto e aprende tudo que se lhe ensina. 
E' o grande amigo do homem; dorme em qualquer lugar, come o que 
lhe dão e está sempre contente, sacudindo o rabo e lambendo seu dono. 

No Alasca, Groenlândia e outras regiões polares, os cães puxam os 
trenós e carrinhos cheios de coisas e para isso o homem usa uma sela 
que adapta ao seu lombo; são peludos, e de longas pestanas, o que 
facilita a proteção de seus olhos. 

Os cãezinhos lulus são barulhentos e dão tudo para viver nos 
braços de seus donos. 

Os perdigueiros são grandes caçadores, cheiram o ar e descobrem 
logo a prêsa. 

O galgo inglês caça animais rápidos, é vivo e veloz. O dinamar
quês, um dos maiores do mundo, gosta de crianças e é muito valente. 

O fox-terrier é exímio caçador de ratos e baratas e guarda bem 
as casas; no entanto, é teimoso e às vêzes desobediente. 

O collie tem desempenhado relevantes serviços durante as guerras; 
é um leal amigo, e companheiro em todos os perigos. 

O cão rasteiro é baixinho e muito bom caçador de pacas ou bichos 
que se escondem em tocas, como o tatu. 

O setter irlandês é um perdigueiro excelente e até na água ou 
terrenos pantanosos êle se atira, quando se lhe ordena, em busca de 
alguma prêsa. 

O cão São-Bernardo é indicado como o maior de todos; é um be
líssimo animal, muito corajoso, defensor das casas e sobretudo salva 
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as pessoas perdidas na neve, nas altas montanhas da Suíça ou em outros 
lugares do globo. 

O terra-nova é o defensor dos afogados; atira-se na água, arra~ta 
a vítima e dasafia o perigo. 

O buldogue assemelha-se ao boxer; guarda bem as casas mas é dos 
que não gostam de brigas. 

O caniche é empregado para dirigir os cegos e aparece muito em 
circos porque aprende tudo muito depressa. 

O fila, também chamado boiadeiro-cabeçudo, é um bom guarda 
familiar, paciente e estimado das crianças. :mIe enfrenta os maiores pe
rigos e em todos os lugares onde está, a sua vigilância é notada. 

O pastor alemão, soberbo e elegante, é policial trabalhador e atento, 
no auxílio aos detetives; presta-se a servir de guarda-noturno, de pastor, 
de soldado e com seu olhar vivo e inteligente afugenta o inimigo ou 
dá-lhe caça. 

Os cães devem ser vacinados contra a raiva, vermes e peste. 
Suas casinhas precisam ser limpas e de vez em quando deve-se 

espalha um pouco de inseticida nelas, assim como nos pelos, para evitar 
pulgas. 

NOTA: - Descrever um cão adotando o seguinte plano: O cão deve ser 
conhecido - Falar sôbre o seu aspecto em geral, mencionando o pêlo - a cauda 
- tamanho - cabeça - pernas - olhos - orelhas - se é domesticado ou não 
- enfim, tudo que possa se relacionar com êsse animal. 

* * * 
o "URUBU 

O urubu é, ao lado do pardal, uma das aves mais encontradiças 
nos C!éus das grandes cidades das Américas. 

Ue desempenha, nos centros suburbanos, um grande papel na 
higiene. Por isso, em quase todo Brasil são aplicadas severas multas 
a quem abate um urubu, assim como em outros países do Novo Mundo. 

Os estudiosos de História Natural ainda não chegaram a um acôrdo 
sôbre a maneira corno essas aves descobrem um animal morto. A 
antiga teoria de que seriam atraídos pelo cheiro da putrefação dos 
animais foi desacreditada, pois há casos em que, mesmo antes de dar-se 
a morte, já rodeiam, em bando, o futuro cadáver. 

A hipótese mais aceita é a de que em suas infindáveis rondas 
pelos ares, possuidores de vista apuradíssima, descobrem um animal 
deitado. Observando-o seguidamente, notam que êle não se move. 

Vão então se aproximando em círculos. Pousam a 20 ou mais me
tros de distância. Continuam a aproximar-se. Se os gases da putre
fação ainda não fizeram o corpo abrir-se, ficam à espera de que isso 
aconteça. Procuram, primeiramente, num cadáver, os olhos e as vísce
ras. Vorazes ao extremo, são como piranhas do ar: deixam limpo o 
esqueleto do animal. 

O urubu é todo prêto, com a cabeça nua. 
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Com seu vôo sereno, é fàcilmente reconhecido. Seu ninho nunca 
é encontrado, pois é feito em lugares altos e isolados. 

Luís Augusto Almeida Paciello. 

o PERU: - Seu aspecto físico, cauda, pescoço, cabeça, penas - Carne 
cara e muito apreciada, prato de testas e banquetes, principalmente por ocasião 
do Natal. 

* * * 
o LEÃO 

o leão é um animal selvagem, temido por todos, por causa da sua 
fôrça. ~le foi cognominado "o rei dos animais". E' mamífero, carnívoro 
e vive nos lugares ermos da África e norte da índia. Tem quase 2 m 
de comprimento, sem a cauda, por 1 m de altura. Possui o pêlo amarelo 
tostado, garras e dentes muito fortes, corpo robusto e ágil, cabeça 
grande e um pêso aproximado de 200 kg. 

O leão pertence à família dos, felinos, a mesma dos gatos, e se ca
racteriza por uma juba que lhe cobre os lados da cabeça, o colo e a parte 
Jas espáduas. Os leões têm hábitos noturnos; são prudentes, corajo
sos, e costumam andarem grupos quando estão fazendo suas caçadas. 
Gosta das estepes, zonas de arbustos e campos. Para comer, prefere os 
grandes animais, como o antílope e outros herbívoros; na falta de ali
mento, êle devora até ratos e insetos. 

Dificilmente ataca o homem; no entanto, em alguns casos come 
carne humana e aí então torna-se um perigo aproximar-se dêle. 

Não é difícil domesticá-lo, quando ainda novo; nos grandes circos. 
em que aparecem animais domesticados, o leão é sempre visto com 
muito interêsse. Seus domadores precisam ser corajosos e destemidos; 
exibem êles, em espetáculos públicos, leões que executam verdadeiras 
proezas, mostrando com isso o quanto pode a inteligência do homem 
sôbre a fôrça bruta e nativa braveza das feras. 

Antigamente, nos grandes anfiteatros romanos, os leões eram em
pregados, em quantidade, para divertimento do povo. 

A RAPôSA: - Seu aspecto físico; cabeça, cauda, peles etc. - Comentar a 
astúcia e a inteligência dêsse animal no ataque aos galinheiros - Industriali
zação de sua pele. 

* * * 
O GATO 

O gato é um animal mamífero e carnívoro. Além dos gatos domés
ticos, temos também os selvagens. A gata é muito carinhosa com os 
recém-nascidos e fica furiosa quando há aproximação de gente nos 
seus ninhos; ela limpa, alisa e lambe os seus bebês e brinca com êles, 
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dando-Ihes a cauda, para sua distração; depois, ela rola no chão com 
os filhotes e cada um procura tomar a cauda do outro. Quando há 
perigo, a gata carrega os filhotes na, bôca, um por um, e muda de mo
radia. 

Quando os gatinhos já estão crescidos, aprendem a caçar com a 
mamãe e logo !Ilais se tornam independentes. Os gatos se lavam sozi
nhos, com a língua, e quando não o fazem é porque estãJo doentes. 

Alimentam-se de carne, legumes cozidos, leite e etc. Há urna varie
dade muito grande de gatos. O gato persa ou angorá pode ter as mais 
variadas côres: branco, azul avermelhado, prêto, cinza etc. :mIes são 
peludíssimos, olhos brilhantes e de uma beleza sem par. 

O gato siamês tem as patas de trás mais compridas do que as da 
frente; o pêlo é curto, brilhante e bonito. 

Os gatos costumam caçar à noite e descansar durante o dia. São 
rápidos, bons saltadores, fortes, elegantes e vivem no mundo inteiro. 
Quase todos sobem em árvores e não sabem nadar, porém, dificilmente 
morrem afogados. 

A mesma família dos gatos pertencem a onça, tigre, leão, leopardo 
~tc. 

RATO: - Aspecto físico: cauda longa, cabeça pequena e olhos vivos -
Roedor daninho, transmissor de doenças - Perseguido pelo gato e pelo homem. 

* * * 

o GADO BOVINO 

Nas grandes invernadas, nas pastagens de todo o mundo, o boi é 
encontrado como um animal útil e indispensável ao homem. E' um 
mamífero quadrúpede e ruminante. Quando o boi é empregado para 
traoolhos de carga e de lavoura é amestrado para êsse fim e toma-se 
manso, podendo ser levado para qualquer lugar. 

No Brasil, a criação bovina ocupa a atenção das autoridades e cria
dores em geral, pois é a carne mais consumida pelas populações de todo 
território nacional. 

Na ilha de Marajó, são muito empregados os carros de boi, no trans
porte de mercadorias, e pode-se constatar que os vaqueiros dessas para
gens são hábeis cavaleiros que manejam o laço como ninguém, pois 
aí está o centro pastoril da região amazônica. Já no Piauí, o gado vive 
completamente sôlto e para não se misturar com outros da mesma 
espécie, faz-se a marcação especial no lombo do animal com as iniciais 
do seu respectivo dono. 

O boi no Grande do Sul constitui a maior fonte de riqueza da 
região, e vive espalhado pelos campos e coxilhas. Nas estâncias dêste 
Estado, encontra-se grande quantidade de gado da raça inglês a, que 
se destina à produção de carne e couro, ou fornece o leite, produto de 
larga aplicação. 

Dos rebanhos bovinos brasileiros, convém assinalar os que vivem 
nas planícies do pantanal, em Mato Grosso, cercados de magníficas 
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pastagens. Dessas regiões, vieram a raça caracu, a franqueira e mais 
tarde foi aí introduzida a raça zebu, notável pela produção leiteira. 

o PORCO: - Aspecto físico: tamanho, gordura, couro etc. - Carne nutri
tiva e gostosa. Grande consumo interno - Industrialização do porco - Cria
ção generalizada. 

* * * 
o CAVALO E O BURRO 

o cavalo é, de todos lOS animais mamíferos, aquêle que mais servi
ços presta ao homem. Tem olhos grandes e bonitos, o que lhe facilita 
ver de todos os lados e é por isso que às vêzes o homem lhe aplica anto
lhos, quando são espantadiços; assim êles são obrigados a olhar só para 
frente. 

O cavalo tem ótimo ouvido e um olfato excelente; êle utiliza a cauda 
como abanador, espantando os mosquitos e outros bichinhos. Quando 
come, segura a comida ClOm os lábios e corta as plantas com os dentes 
da irente. 

A alimentação do cavalo é variada: gosta de aveia, ervas frescas, 
cenoura, sal, farelo, milho e bebe muita água. O cavalo puxa carroças 
e arados, serve de montaria ao homem e é tido como um animal inteli
gente. 

O cavalo tem uma duração de vida de mais ou menos uns trinta 
anos. Além dos serviços que nos presta, tudo se aproveita do cavalo: 
até da crina fabricam-se escôvas, linhas de pesca e recheio de colchões. 

A carne do cavalo já está sendo consumida pelos homens, na falta 
da carne bovina. 

Os filhotes de cavalos já nascem fortes e se levantam minutos após 
o nascimento e, dias depois, já estão a passeio com a mamãe. 

São diversas as raças de cavalos existentes em todo o mundo. -
O mangalarga é usado para viagens longas, para jogos de polo, saltos, 
corridas e é considerado o melhor cavalo brasileiro. Sua criação é feita 
principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. - O 
crioulo, que às vêzes denota ser preguiçoso e indolente, reserVa fôrças 
para as horas neGessárias; anda muitos quilômetros por dia, come e 
bt be pouco. E' criado no Rio Grande do Sul. - O cavalo árabe é co
rajoso, enérgico e inteligente. E' ótimo para montaria e sabe galopar 
com garbo. Suporta bem o calo!', frio e vento, come e bebe pouco. Vive 
bastante. - O puro sangue inglês é um cavalo rapidíssimo e excelente 
em corridas. 

- O burro, filho da égua com jumento é o mais inteligente da 
família. E' muito forte, paciente, carinhoso com o dono e consegue levar 
pesadas cargas, que muitas vêzes um cavalo não carrega. 

O Brasil possui o maior rebanho de burros do mundo e são êles 
muito usados nas fazendas de plantações. A fêmea do burro chama
se burra, bêsta, mula ou mua. 

- O jumento ou asno aprende tuoo depressa e não se esquece 
nunca. É calmo, de pés firmes e presta muitos serviços ao homem. 
Come de tudo que encontra; somente faz questão de água limpa. O 
jumento, criado no Nordeste é um colosso de fôrça e resistência. 
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Tanto os cavalos como os burros, logo nos primeiros meses de vida, 
começam a pastar e meses depois desmamam e passam a viver 
em companhia dos animais de sua idade. 

* * * 

o ELEFANTE 

o elefante é um quadrúpede mamífero que vive na Africa e na 
Asia. Tem tromba musculosíssima que pode levantar troncos de árvo
res gigantescas. E' com a bôca que êsses animais mamam, comem e 
bebem. 

Por uns tubos que há na tromba, êle chupa a água e atira-a na 
bôca e, se está com calor, levanta-a bem alto para poder banhar-se. 

Pela tromba é que êsse paquiderme espanta os bichos, desamarra 
nós, abre e fecha portas e faz outras infinidades de coisas. 

O elefante sofre com o frio, calor e picadas de insetos; quando não 
se agüenta mais toma banhos de lama, esfrega-se nas árvores e procura 
molhar-se. 

Os elefantes vivem em manadas quando estão em liberdade, e ge
ralmente é uma fêmea velha que os chefia. Quando passam, arreben
tam galhos, derrubam árvores e esmigalham tudo que encontram. Via
jam longas distâncias procurando frutas maduras e cavam poços com 
as patas dianteiras. Aos elefantes doentes, os sãos prestam socorros. 

O filhote do elefante mama durante dois anos e gosta de brincar 
com as bolas de barro que o sol endurece. A mamãe ensina ao filho a 
usar a +romba, a enxotar môscas, a tomar banho, e a se agasalhar na 
melhor sombra. Outra elefanta toma conta do filhote, quando a mãe se 
ausenta 

Aproveitando o cochilo das fêmeas, o leão às vêzes ataca os ele
fantinhos quando estão em grupo. Os caçadores são os maiores ini
migos dos elefantes, apresando-os por causa do marfim de suas prêsas 
que se transformam em objetos belíssimos. 

Os elefantes são capazes, quando em fúria, de destruir plantações, 
casas, arvoredos etc. 

Dizem que êsses animais procuram os cemitérios de elefantes, para 
morrer, porém, o certo é que êles buscam lugares tranqüilos onde haja 
sombra e água. 

O elefante apresenta deficiência na visão e na audição, mas seu 
faro é excelente, e possui uma fôrça sobrenatural. Os elefantes asiáti
cos são mais fáceis de serem domesticados e até trabalham nos circos, 
fazendo coisas que nos surpreendem: dançam, trepam nos barris, cum
primentam o público, e fazem um mundo de coisas. 

Quando são bem tratados, os elefantes tomam amizade aos seus 
donos; servem de montaria e ainda tiram os empecilhos por onde pas
sam. 

As pernas do elefante sustentam-no tão bem, que êle pode passar 
quase tôda a vida sem se deitar, e isso é devido a uma espécie de almo
fada que fica por trás de seus pés. 
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As elefantas da Asia não têm prêsas e quando as têm são muito 
pequenas. 

A BORBOLETA: -- Aspecto físico: beleza, côres e variedade - Sua meta
morfose - Aplicação das asas como ornamentação em quadros, bandejas etc. 

* * * 
A VACA 

A vaca é um quadrúpedo ruminante e mamífero que presta os mais 
valiosos serviços ao homem, fornecendo-lhe couro, chifre, carne e leite, 
dos quais se fabricam derivados. 

A vaca tem, geralmente, um filhote de cada vez, que, depois de um 
ano, passa a chamar-se garrote e quando grande toma o nome de touro. 

O homem que tira o leite da vaca tem o nome de ordenhador, o 
qual precisa ter jeito e paciência. Hoje já existem aparelhos para se 
extrair o leite, dispensando o método manual. 

A vaca não corta a grama como os outros animais, porque não 
tem incisivos superiores; em lugar dêles, têm no céu da bôca uma parte 
dura que ajuda a pegar e arrancar a comida. 

Para se de~cobrir a idade de uma vaca é só olhar para o chifre, que, 
à medida que cresce vai formando dobras; a primeira vale três anos 
e as outras, que vão aparecendo, um ano cada uma. 

As vacas têm o seu valor, de acôrdo com a quantidade de leite que 
fornecem. As melhores do mundo são as holandesas; a zebu é muito 
forte e bonita, suporta bem o calor e os ataques dos insetos. A mais 
importante das raças brasileiras é a caracu, que é forte e resistente; a 
raça môcha (sem chifres) é criada em São Paulo e Minas Gerais. 

As vacas reconhecem as pessoas e sabem de quem devem ter mêdo 
e quem pode merecer a sua confiança. 

A carne de vaca é muito saborosa e saudável; ela é preferida a 
tôdas as outras. 

O MACACO: - Aspecto físico: cabeça, olhos, cauda e mãos - ,Jua seme
lhança com o homem. inteligência, argúcia e agilidade - O macaco a serviço 
da ciência. 

* * * 
A BALEIA 

A baleia é o maior dos mamíferos que vivem nágua, e constitui o 
terror dos mares, chegando até a virar embarcações. A maior delas é 
a baleia azul que chega a medir trinta e três metros de comprimento 
e a pesar uns cento e cinqüenta mil quilos; seu coração mede um me
tro de comprimento e um metro de largura, pesando uns seiscentos 
quilos. 

Algumas baleias mergulham até novecentos metros de profundi.
dade, mas antes enchem os pulmões, com centenas de litros de ar; no 
entanto, logo que êsse ar se esquenta, elas saem à tona dágua para 
respirar e da mistura de ar quente com frio sai fumaça que sobe com 
uma camada de água. 
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Dentro da bôca da baleia cabe um boi inteiro ou uma canoa, mas ela 
só pode engolir peixinhos, camarões e coisas pequenas, porque sua gar
ganta é estreitíssima; essa é a baleia-franca que vive no Mar Artico. 

Essa espécie de mamífero já foi muito caçada, é muito gorda e cada 
uma pode fornecer muitos barris de óleo e muitos quilos de barbatana. 

Há também a baleia anã, a baleia cinzenta, a baleia azul, a cor
cunda e outras. Cada uma delas apresenta características especiais 
como é o caso da baleia azul, a maior de tôdas, que tem pregas na 
garganta, mas não possui nadadeira nas costas. As fêmeas dessa es
pécie têm leite muito gorduroso e forte. 

Além da carne, a baleia nos dá o óleo e barbatanas, que têm múl
tiplas aplicações. 

A PffiANHA: - Seus dentes ferinos - Sua capacidade de destruição de 
pessoas ou animais ao seu alcance - Perigo que correm os que viaj am em bar
cos fluviais. 

* * * 
A CABRA 

A cabra é um quadf\ípede mamífero que presta bons serviços ao 
homem, fornecendo-lhe leite, carne e couro. 

A c?bra come de tudo: galhos, fÔlhas, feno, mato e até roupas, 
papéis, €~c. Ela não gosta da prisão e quer estar sempre pulando pelos 
morros onde se sente mais segura. Deram-lhe o apelido de "vaca dos 
pobres", ~rque tem um leite muito bom e nutritivo, não dá trabalho 
quanto à alimentação e sobretudo porque é forte e vive em qualquer 
lugar. 

Com o leite da cabra o nordestino faz manteiga e requeijão, e com 
o seu pêlo os homens fabricam mantas, cobertores, tapêtes, etc. 

A cabra é ruminante; tem focinho peludo e partido no meio; os 
chifres são ocos, porém, algumas cabras não os têm. Num rebanho de 
cabras, lOS filhotes e as fêmeas seguem sempre os bodes, a quem obe
decem cegamente. 

A cabra mais criada no Brasil é a anglo-nubiana, mistura de raça 
inglêsa com africana; é muito mansa, dá muito leite e se adapta bem 
ao nosso clima. Nos estados nordestinos cria-se muito a moxotó ou 
curaçá que é gorda, alta e desenvolvida. 

A carne de cabra é gostosa, apesar de não ter franca aceitação; 
no entanto, seria de grande conveniência que todos soubessem que essa 
carne é sadia, pura e essencialmente nutritiva. 

A criação de cabras no Brasil não é feita em grande escala, porque 
não há dedicação especial a êsse caprino, de certo modo muito útil 
ao homem. 

As cabras selvagens habitam o Himalaia e poucos as conhecem. 
A GIRAFA: - Aspecto físico: pernas, pele, pescoço, cabeça - Animal veloz 

e dócil - Atração dos jardins zoológicos - Vive na Africa - Girafa no Brasil. 

* * * 
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o CAMELO 

o camelo é um animal que suporta cargas muito pesadas, ou 
serve de montaria ao homem nos desertos, podendo passar dias 
e dias sem comer ou beber. As suas corcundas armazenam gordura que 
é retirada quando não há alimentação, porém, sàmente por espaço de 
um certo tempo, pois elas murcham quando o animal não se alimenta. 
O estômago do camelo tem uma parte onde a água é reservada e lhe 
garante os dias de jejum. 

A alimentação do camelo é variada: come fôlhas, frutos do deserto, 
tâmaras e tudo que se lhe dá quando está com fome. Tem um formato 
esquisito o lábio superior da bôca do camelo, o qual se divide em duas 
partes, movimentando uma, independente da outra. 

No dorso do cameLo salienta-se a corcunda, denominada bossa. 
Animal de uma só bossa é dromedário que tem mais ou menos dois 
metros de altura. 

O faro do camelo percebe quando há água em baixo da terra e 
quando isso acontece começa a cavar com as patas, chamando a atenção 
de seu dono. Protege-se das tempe1'tades de areia fechando as ventas 
peludas e cobrindo os olhos com longas pestanas. 

O camelo de duas bossas vive na Asia; é mais baixo que o dromedá
rio e é excelente nas travessias de planícies e montanhas nevadas. 

Os camelos suportam até duzentos quilos, mas muitas vêzes tor
nam-se impacientes, dão coices e gritam quando são maltratados. 

~sses animais dão aos homens, leite (muito gordo), carne, couro, 
pêlo e, em certos lugares, até os ossos são aproveitados. 

A ONÇA: - Aspe('to físico: tamanho, cabeça, olhos, patas etc. - Agressi
vidade - Animal da selva - Caça à onça em Mato Grosso - Industrialização 
da pele - atração dos grandes circos e ZOOlógicos. 

* * * 
O CARNEIRO 

Os carneiros são animais indispensáveis ao homem, pois sua lã 
tem inúmeras utilidades, após sua industrialização. Depois que o car
neiro é tosquiado, a lã é lavada, escolhida e penteada, indo, em seguida, 
para as fábricas, onde é transformada em fios e depois em tecidos. 

Nem todos os carneiros fornecem boa lã. Com a lã macia fazem
se cobertores, mantas etc.; com a mais dura fabricam-se tapêtes, passa
deiras e outras utilidades. 

O carneiro merino e o caracul fornecem as melhores lãs, com as 
quais se fabricam tecidos finos, inclusive casacos de astracã. 

No Brasil, são criados os carneiros crioulos, que são pequenos, pêlo 
grosso e liso; sua lã não é das melhores e é empregada na fabricação 
de colchões e outros artigos. 

O carneiro é um ruminante. A fêmea geralmente não tem chifres. 
O filhote de carneiro chama-se cordeiro ou carneirinho. 
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o carneiro nos dá, além da lã, carne e couro. Com o leite se faz 
manteiga e queijo, apesar de não ser usado entre nós. 

O dumba, espécie originária da Asia, em vez de engordar no corpo, 
engorda no rabo e às vêzes seus criadores prendem-no em cima de um 
carrinho e só assim êle consegue andar. 

Os carneiros domesticadlOs são amigos das crianças e é comum vê
los em lugares como Poços de Caldas, puxando carros com crianças de 
pouca idade. 

o TIGRE: - Aspecto físico: tamanho, cabeça, patas, dentes etc. - Animal 
feroz e selvagem - Onde é encontrado - Industrialização de sua pele - Atra
ção dos grandes circos - Seus domadores. 

A CASCAVEL 

A cascavel é uma cobra venenosa que vive nas Américas, princi
mente no Brasil. Possui uma esquisita cauda terminada em guizo, co
berto por oito a doze anéis córneos que se movimentam a tôda hora e 
vibram como chocalhos, quando a cobra está furiosa. Ela tem uma côr 
pardo-escura e o corpo apresenta desenhos em forma de bonitos losan
gos, grandes e pequenos. 

De todos os ofídios a cascavel é o que fabrica veneno mais forte, 
produzindo na vítima paralisias e perturbações visuais, atacando, com 
violência, o seu sistema nervoso. E' cobra traiçoeira e temiqa até pelos 
animais, que fogem quando a encontram. Vive no Nordeste do Brasil, 
e também na região Centro-Oeste, pois gosta de lugares secos. 

Nos centros populosos, existe o sôro anti-ofídico que é aplicado nas 
pessoas plcadas pelo réptil; é preciso, para que faça efeito, ser aplicado 
quase imediatamente após o acidente. 

Também a cascavel, como certos outros animais, movimentam-se 
mais durante a noite e escondem-se quando é dia, em lugares escuros, 
ocos de árvores e em buracos de cupins. Alimentam-se de roedores e 
insetos de tôda espécie. 

Em São Paulo, no Instituto Butantã, existe a venenosa cascavel que 
é vista enrodilhando-se ao sol, ao lado de outros ofídios venenosos. 
Para os lugares onde há freqüentes ataques dêsse réptil, São Paulo 
envia o sôro anti-ofídio, ajudando a salvar vidas. 

A TARTARUGA: - Aspecto !isico: A carapaça, cabeça pequena e côres va
riadas - Sua timidez, lentidão em terra e velocidade na água - A pesca da 
tartaruga - Consumo da carne e dos ovos. 

* * * 
A ABELHA 

A abelha é um inseto útil que produz a cêra e o sabol'1OSo mel. 
São inúmeras as suas espécies, classificadas em dois grupos: as que 
vivem nas cOlméias, tratadas pelo homem e as abelhas solitárias ou 
isoladas. 
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A abelha é encontrada em todo o mundo, principalmente nas re
giões de clima temperado e quente. 

Varia o seu tamanho, existindo tipos enormes. 
Nas grandes colméias, que parecem cidades em miniatura, há uma 

bem organizada divisão de trabalho especializado que é feito pelas abe
lhas, trabalho entregue às rainhas, zângãos e obreiras. 

A rainha é responsável pela preservação da espécie, pois é a única. 
abelha fértil na colméia; alimenta-se de geléia real que é uma substân
cia preparada pelas obreiras, exclusivamente para ela; põe de dois a 
três mil ovos por dia, o que equivale a quatro a seis vêzes o seu pêso. 

Os zângãos são maiores que as obreiras; êles não coletam e nem 
elaboram o mel e nunca saem da colméia; nas épocas em que faltam 
os alimentos, as obreiras os matam, jogando-os para longe, com o obje
tivo de economia. As obreiras compõem quase a totalidade da oolméia; 
elas fazem o mel, a cêra e constroem os favos onde guardam o precioso 
alimento. 

As colméias gigantes, mantidas pela técnica moderna, abrigam 
milhões de abelhas. A vida social dêsses insetos já era conhecida desde 
a antiguidade e hoje há livros especializados sôbre a apicultura. 

o JACARÉ: - Aspecto físico: tamanho, cauda, couro, dentes, patas etc. -
Sua voracidade e destreza - Réptil temido por todos - Consumo popular da 
carne e ovos - A caça ao jacaré e a industrialização do couro. 

* * * 
o GALO 

O galo é o rei dos galinheiros. Suas dimensões variam, assim como 
as cÔres. Tem a cabeça pequena, em relação ao corpo coberto de penas. 
O bico é curto, a cauda larga, pernas compridas e resistentes. O galo 
come de tudo, mas dá preferência ao milho, seu alimento indispensável. 
E' um ovíparo de saborosa carne. 

Os galos acompanham as galinhas por tôda parte, não concordam 
nunca ClOm desconhecidos de outros terreiros e quando isso acontece, 
brigam a ponto de precisar alguém separá-los. 

Belos espécimens de galos são encontrados nos aviários, postos à 
venda pelos seus donos. Um dos mais lindos exemplares é o da raça 
ródia; vermelhos, grandes, de plumagem espêssa, porte garboso e ele
gante. Os galos denominados "caipiras" são também muito bonitos, 
principalmente os carijós. cuja crista grande e vermelha contrasta com 
a côr de suas penas. 

O galo garnisé, pequeno e muito vivo, pertence a uma raça de aves 
cujas galinhas são procuradas por serem das mai3 poedeiras. 

O galo legorne se sobressai dos outros pela brancura de sua plu
magem; são aves de pouco pêso mas em compensação as fêmeas põem 
muitos ovos. 

Um espetáculo deprimente observa-se nos combates de galos, a 
chamada "rinha", para os quais são trazidos galos de raça especial. 
Surpresos e atônitos os observadores vêem cair ensangüentado o vencido. 
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TAMANDUA BANDEIRA: - Aspecto físico: cauda, pelos, couro, bôca, olhos 
pequeníssimos, garras etc. - Animal astuto e forte - Come as formigas e 
cupins que infestam as pastagens. 

* * * 

o BICHO DA SÊDA 

o bicho da sêda é o nome que se dá à lagarta dum inseto, cujo 
casulo fornece a sêda animal. Esta espécie importada é de grande im
portância econômica. 

O alimento do bicho da sêda é principalmente a fôlha da amoreira; 
no entanto, pode alimentar-se de outros vegetais, como a alface. 

A lagarta passa por cinco fases: durante os cinco primeiros dias, 
o inseto adquire pêloe é escuro; na segunda fase perde os pelos e torna
se cinza; na terceira etapa a lagarta fica branca; na quarta e quinta 
fases, ou seja, depois de 27 a 30 dias, a lagarta tece o casulo e trans
forma-se em crisálida, metamorfose essa que dura aproximadamente 25 
dias. Depois de deixar o casulo, dá-se a fecundação, morrendo o macho 
pouco depois e a fêmea ainda vive por espaço de uma semana. 

O casulo é de formato oval e tem côr amarelo-claro. 
Nas grandes criações, para fins industriais, acontece haver doenças 

epidêmicas nas lagartas. 
A sê da é elaborada por aparelhagem especial, que começa a tra

balhar o casulo pela fielra encontrada numa de suas extremidades. 
A produção e importação do fio da sêda se fazem em grande escala 

em todo mundo, principalmente na índia, China, Japão, França, etc. 
É importantíssima a criação do bicho da sêda; essa indústria, ainda 

pouco ex:)lorada no Brasil, recebeu algum impulso depois da guerra, 
incel'ltivad.a pelos japoneses. 

A FORMIGA - Seu tamanho, variedades, sua inteligência, sua operosidade 
- Inseto ... ocivo às plantações - Como destruí-la - A formiga saúva. 

O PAPAGAIO 

O papagaio é uma ave que enriquece a fauna brasileira, havendo 
maior variedade na Região Norte. São aves fàcilmente domesticáveis. 
Aprendem ràpidamente a falar, cantar e assobiar, constituindo grande 
distração no lar; tornam-se tão estimadas dos que as possuem, que 
passam a fazer parte da família, e quando morrem ou desaparecem, 
trazem grande tristeza a todos, principalmente às crianças. 

As características principais do papagaio são: cabeça coberta de 
penas, parte anterior do pescoço de côr verde, asas compridas, com mais 
de 15 cm de comprimento, sem no entanto alcançar o final da cauda; 
seu bico é curvo e extremamente duro. 

Os papagaios são notáveis pela longevidade, vivendo, às vêzes, de 
60 a 80 anos. De tôdas as aves, é talvez a que mais se destaca na 
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imitação da voz humana. A plumagem extraordinária do papagaio, com 
seu belíssimo conjunto de côres, faz destas aves verdadeiros ornamentos 
da região amazônica. 

Em certas regiões brasileiras, comerciam-se com essas aves como 
se faz com qualquer outra mercadoria; suas vendas são realizadas nos 
mercados e feiras-livres de diversas cidades. 

Antes da descoberta do Brasil, já os selvícolas domesticavam o pa
pagaio como o faziam também com a arara; ador,navam-se com suas 
penas e eram muitas vêzes vistos, nos ombros nus dos índios. 

A alimentação preferida do papagaio é a semente do girrassol, mas 
come também muita verdura e frutas. 

Os papagaios são mantidos em poleiros, presos por um dos pés, por
correntes leves. 

A ARANHA: - Aspecto :fisico - Inseto venenoso - A teia como símbolo 
da paciência - Aranhas subterrâneas - Onde controem suas teias - Vacinas 
e medidas preventivas. 

o AVESTRUZ 

O avestruz é uma grande ave africana, da ordem dos corredores. 
São aves sociáveis, que vivem quase sempre em bandos, sendo muito 
desconfiadas. É a gigante das aves, atingindo 2,50 m de altura. Tem 
o corpo muito volumoso, o pescoço comprido e quase todo nu. Não 
há penas nas pernas, que são altas e robustas. Possui apenas dois dedos. 
Com as asas abertas mede até 4 metros de envergadura, porém, não tem 
fôrças para voar devido ao seu pêso; no entanto, corre como um ginete. 

O avestruz alimenta-se de ervas, sementes, insetos e tudo quanto 
encontra em seu caminho. 

A fêmea põe de 12 a 15 ovos côr de marfim, em buraco que é feito 
pelo companheiro e os dois chocam os ovos; a fêmea. durante o dia, e 
o macho durante a noite. Cada ôvo tem o pêso de 1,600 kg e um só 
vale por duas dúzias de ovos de galinha. 

O avestruz é uma ave pouco inteligente e nunca sabe quando o 
perig'o se aproxima; espanta-se com muita facilidade e foge, com rapidez. 

Os romanos, em tempos idos, comiam e até apreciavam muito a 
carne dessa ave. Os hebreus, no entanto, se abstinham de comê-la. Ela 
é encontrada nas regiões sêcas da Africa, bem como na Arábia e na 
Pérsia. 

O avestruz macho tem o tronco revestido de plumas prêtas como 
azeviche, contrastando com as penas exteriores que são brancas como 
neve. A plumagem da fêmea é cinzenta no tronco, sendo prêtas junto 
às asas e a cauda tem a côr castanho-claro, portanto, bem diferente de 
seu companheiro. 

o PAVÃO: - Aspecto físico, sua plumagem. cabeça, cõres, pés e pernas 
feias, etc. - Originário da índia - Carne boa, mas um tanto sêca. Ave muito 
garbosa e admirada. 

* * * 
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A AGUIA 

A águia é uma ave de rapina, diurna, notável pelo seu tamanho, 
beleza e grande poderio nos voos. Tem a cabeça coberta de penas, o 
bico é alto, as garras muito fortes, as asas compridas e arredondadas 
nas pontas, porte majestoso e plumagem pardo-escura. 

A águia alimenta-se quase que somente de carne fresca; ataca os 
animais vivos, com uma rapidez espantosa. Voa a grandes altitudes, 
permanecendo horas no ar. 

As diversas espécies de águia habitam a Europa, Africa, Asia e 
América do Norte. Pertencem à família dos falconídeos e há uma va
riedade digna de nota. Algumas chegam a medir quase 1 m de altura. 

A águia foi emblema militar dos romanos; nas marchas das legiões, 
ela ia à frente e nas batalhas ia atrás. Apresenta-se como emblema em 
quase todos os graus da maçonaria, simbolizando a inteligência e a 
capacidade de zelar, cuidadosamente, pela verdade e pela justiça. 

Napoleão Bonaparte também adotou a águia como símbolo, em 
substituição ao galo que antes simbolizava a França e o Império Francês. 
A águia tem representado o símbolo do poderio de muitos povos, e dentre 
êles os russos, os romanos e a l"rança de Napoleão. Na mitologia Greco
Romana, a águia surgiu como ave de Júpiter que nunca era represen
tado sem a sua companhia. 

A inteligência e a argúcia que possui a águia, deram-lhe a primazia 
de ser a mais viva e a mais sábia de tôdas as aves. 

A P()MBA: - Aspecto físico - Onde gostam de morar - Símbolo da paz 
- O pombo correio - Os pombos na Praça de S. Marcos em Veneza - Carne 
apreciada e saborosa. 

Tipos Físicos e Morais 

MINHA MÃE 

Minha mãe, já falecida há mais de 20 anos, era descendente de 
alemães. Possuía um porte elegante, tinha cabelos castanhos e olhos 
claros. 

Seu rosto fino, de onde se destacava o nariz afilado, nunca se 
contraiu para repreender êste ou aquêle filho, pois sua calma e serenidade 
não a deixavam nunca. 

Morava na fazenda e com papai se dedicava a culturas variadas, 
além da criação de gado que êles tanto apreciavam. Assim, vivendo 
na roça e suportando os mais árduos trabalhos, mamãe criou seus 
iilhos, em número de seis. Quando os mais velhos estavam em idade 
escolar, mudamo-nos para a cidade, pois ela fazia o maior empenho 
em nos educar. 
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Com sua capacidade de trabalho, seu espírito irrequieto e empreen
dedor, muito fêz pela valorização de nossas terras e pelo desenvolvimen
to da agricultura e pecuária. 

Para a época, mamãe possuía um bom conhecimento do português 
e outras matérias, pois vovô, quando ela era ainda criança, contratou 
professôres para cuidar de sua educação; naquele tempo poucas eram 
as pessoas, no Brasil, que sabiam ler e escrever. 

Dotada de muito bom coração, ela nunca deixava sem ajuda os 
que batiam à nossa porta, e além disso, pertencia a uma rêde de 
organizações religiosas. 

* * * 
MEU PAI 

Meu pai nasceu e foi criado no campo, entre a gente simples do 
meio rural. 

Possuía uma estatura mediana, tinha pouco cabelo, rosto arredon
dado e olhar frio e severo. 

Não tolerava a desobediência de um filho e se impacientava quando 
um colono não procedia direito, pondo-o quase sempre fora de sua 
propriedade. Gostava de cantar as modinhas da época e tocava viola 
com perfeição, acompanhado por mamãe que sabia tocar sanfona. 

À noite, ao pé do fogo, contava história aos filhos, que brigavam 
para dormir nos seus braços. Era trabalhador, correto e possuía poucos 
amigos em quem depositava a maior confiança. Os seus empregados 
eram homens honestos, cumpridores de seus deveres e selecionac')s entre 
os melhores que apareciam. 

Às 5 horas da manhã, meu pai já estava no estábulo; nn imenso 
curral, as vacas eram ordenhadas e o leite transportado para o fabrico 
de queijo e manteiga. 

Quando nós mudamos para a cidade, êle ia à fazenda todos os 
dias, montado num belo cavalo, ágil e fogoso, a fim de dirigir seus 
empregados. De lá, vinha tudo para nós: leite, lenha, frutas, 
cereais etc. 

Era assim meu pai; o seu porte, suas maneiras e seu olhar grave 
ficaram para sempre gravados em meu espírito. 

MINHA VOVó: - Seu aspecto físico - Sua idade - Seus passeios favoritos 
- Sua inteligência - Sua bondade - Seus cabelos brancos - Seu amor pelos 
netos. 

* * * 
o SERINGUEIRO 

A borracha constituiu, há decênios, uma das principais indústrias 
extrativas vegetais do Brasil. Infelizmente para nós, êsses tempos já 
se foram. 
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Essa atividade deu origem a um novo tipo humano: o seringueiro. 
Seu '''habitat'' é a Amazônia, região de que é nativa a seringueira. Vive 
em condições completamente miseráveis, longe da civilização. Seus 
apetrechos de trabalho são várias canecas, um facão, um balde e uma 
espingarda de carregar pela bôca. 

Pela manhã, descreve um círculo, tangenciando sua casa. Em 
cada seringueira produz talhos diagonais, dos quais escorre o "látex", 
recolhido numa canequinha. 

Depois do almôço, executa o mesmo, mas em outra direção. Faz, 
assim, um percurso em forma de "8". Quase ao anoitecer, recolhe as 
canecas, despejando o líquido num balde, para depois defumá-lo. 

Para a defumação, num lugar coberto, sem paredes, o seringueiro 
acende o fogo, ao qual acrescenta fôlhas e frutos que produzem fumaça. 
Tendo numa das mãos um pedaço de pau roliço, vai derramando sôbre 
êle o líquido que assim é defumado. 

Sob temperatura elevada, olhos ardendo e incomodado por insetos, 
o seringueiro molda uma pelota de borracha, que depois é transportada 
por via fluvial para os grandes portos. 

~sse processo demasiadamente rudimentar, ocasiona o apare
cimento de impurezas na borracha, o que, aliado a outros fatôres, pro
vocou a diminuição da procura mundial dessa matéria-prima, em nossos 
mercados. 

Miseràvelmente, sendo obrigado a percorrer longas distâncias todos 
os dias, vive o seringueiro lutando por conseguir uma das matérias
primas que mais favorecem o Progresso. 

Luís Augusto Almeida Paciello 

o PEQUENO ENGRAXATE: - Orfandade - Como vive - Suas amizades 
- O local onde trabalha. 

* * * 
MEU MELHOR AMIGO 

Chama-se Luís o meu melhor amigo; é um rapazote de 15 anos, 
tem cabelos pretos, olhos castanhos e uma fisionomia serena; sua 
estatura é regular e acredito que se torne alto quando tiver mais idade. 

Somos colegas no Ginásio e pertencemos à mesma classe, só que 
êle é bem mais inteligente que eu. Pretendemos fazer o Curso de 
Medicina da Universidade de São Paulo e até lá quero fazer o possível 
para acompanhá-lo. 

Luís tem uma formação moral aprimorada; tendo perdido seu pai, 
quando ainda tinha somente 11 anos, sua mãe, armando-se de coragem, 
se pôs à luta para continuar na direção da casa, enfrentando as duras 
vicissitudes da vida e Luís continuou seus estudos naturalmente, estan
do hoje na 4.a série ginasial. Pode ter alguns defeitos, próprios de sua 
idade, no entanto é um menino que além de cuidar de seus estudos, 
trabalha nas horas vagas, começando cedo a sua vida de luta. 
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É muito bom possuir amigos sinceros que nos compreendam e que 
sejam nossos companheiros em todos os instantes. Para o fim do ane 
já projetamos um passeio à fazenda de meu tio, e já. sei que vamos 
aproveitar muito os dias de foiga, desfrutando do confôrto e beleza 
da propriedade de titio. 

o DIRETOR DO MEU COLÉGIO: - Seu aspecto físico - Sua paciência -
Sua cultura - Sua personalidade - Respeito e admiração que lhe têm os alunos. 

* * * 
o PÁROCO DE MINHA CIDADE 

Já grisalho e com o pêso dos anos sôbre seus ombros, padre João 
é uma figura estimada de seus paroquianos, pela bondade, despren
dimento, justiça e caridade. 

É êle descendente de holandeses, alto, corpulento e tem olhos azuis 
como o céu. 

Sua presença é obrigatória em tôdas as festas religiosas; as crianças 
adoram-no e ao catecismo dos domingos, ninguém falta porque êle 
distribui santinhos e balas. Os coroinhas contam muita coisa a respeito 
do padre, inclusive o seguinte: quando alguém, batendo a sua porta, 
diz-lhe que tem fome, manda a cozinheira que reparta o que lhe é 
destinado com o pedinte e com isso vê-se nos seus olhos um clarão de 
alegria. 

Quando da reforma da velha igreja, recorreu a todos os corações 
generosos e por incrível que pareça, quase ninguém o deixor pedir, 
pois êle recebeu donativos com espontaneidade por parte de tod.js. 

Jamais sua paróquia estêve vazia durante as festas religiosas ou 
missas domingueiras, pois a sua palavra, como um ímã, atrai :-'. todos, 
que a ouvem, carinhosa e atentamente. Sabe respeitar os outros cultos 
ou outras religiões e nunca entrou em choque com nenhum de seus 
paroquianos. O bispo da Diocese já precisou de padre João, mas o povo 
n~o o deixou sair e para isso recorreu à autoridade eclesiástica que 
não teve outro remédio, se não concordar com a vontade popular. 

A MINHA PRIMEIRA MESTRA: - Seu aspecto físico - Sua simplicidade 
e modéstia - Sua competência - Sua dedicação aos alunos. 

* * * 
UM TIPO POPULAR 

Em tôdas as cidades há um tipo popular, uma pessoa que todos 
conhecem, de quem todos falam, só porque é portadora de uma de
ficiência, geralmente mental. 

Quem não tem em mente a figura popular de sua terra? Que 
criança não a chamou na rua, não riu de sua infelicidade? Todos têm, 
por certo, a lembrança de um ser humano, homem ou mulher, objeto 
da chacota geral. 
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Erp. minha cidade também há um homem, um João não se sabe 
do quê, o qual atende pelo nome de "Joã() três pulos". 

As crianças, criaturas inconscientes e descuidadas, não lhe dão 
sossêgo. Onde quer que o infeliz esteja gritam-lhe logo: - João, dá 
três pulos! 

- Um, dois, três ... e o infeliz pula no meio da hilaridade infantil. 
E não só as crianças, os adultos também se divertem com os 

saltinhos nervosos do pobre coitado, sem cuidar de que êle é um oligo
frênico, uma pessoa que merece assistência e não a troça popular. 

Como tôda diversão deve ser remunerada, os que se divertem com 
os seus três pulos, dão-lhe dinheiro; mas êle, apesar de sua imbecilidade, 
não aceita esmola, e vive do seu trabalho honesto. É empregado de 
um armazém, fazendo as entregas à freguesia, num carrinho de mão. 

Quando sai para as entregas é aquêle cortejo atrás de si, para 
vê-lo pular três vêzes: 

- João, dá três pulos! 
O coitado larga o carrinho, tão pesado que o faz arcar, endireita-se 

e pula: - um, dois, três, gritam os espectadores. 
Os três pulinhos se sucederão, as crianças que hoje gritam: -

João, dá três pulos! ficarão homens e terão filhos que clamarão pelos 
três pulinhos. 

João pulará ainda por muitos anos, talvez, até que um dia não 
saltará mais, porque suas pernas não mais agüentarão, porque estará 
cansado, porque já não poderá ficar em pé. E um dia, quem sabe, dará 
um, dois, três pulinhos e galgará o céu, e lá descansará eternamente. 

Neizi de Castro Andrade 

o MENDIGO DA PORTA DA IGREJA: - Seu aspecto físico - Onde mora 
- Cegueira desde a infância - Sua família - Pessoa que o acompanha. 

* * * 
o MULATO BRASILEffiO 

Os mestiços brasileiros estão espalhados por todo o Brasil, receben
do vários nomes: mulatos, caboclos ou mamelucos e cafusos. 

O mulato, elemento bastante numeroso, é uma mistura de sangue 
português e africano. A cór da pele varia muito, pois há mulatos mais 
claros outros mais escuros e às vêzes o mestiço só pode ser conhecido, 
através de outros indícios, como a forma do nariz, o tipo do cabelo e a 
grossura dos lábios. 

É fato comum constatar-se que o mulato possui grande perspicácia, 
tem inteligência muito viva, é sagaz e gosta muito das letras, das artes 
e da música. 

O mulato aparece com mais freqüência no litoral nordestino e no 
centro-oeste do Brasil. 

Prevê-se que com o tempo o mulato vai desaparecer, em virtude 
da depuração da raça. 
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Geralmente os mulatos se dedicam a profissões modestas, todavia 
muitos dêles conseguiram alcançar posições elevadas como é o caso de 
José do Patrocínio, José Maurício, Machado de Assis e tantos outros 
que são hoje relembrados, com respeito e admiração. 

Ao mulato, deve-se em grande parte o progresso do Brasil; sua 
atividade se fêz sentir no setor agrícola, industrial e mineral; as la
vouras, principalmente a do café, devem o seu apogeu ao braço caboclo; 
na indústria, é êle também que aparece, trabalhando nos fornos, nas 
máquinas e nas fábricas; na mineração, vamos encontrá-lo, extraindo 
do subsolo as riquezas nacionais. 

O mulato é por índole valente e corajoso; geralmente, carrega sem
pre na cinta uma faca embainhada e no meio de uma discussão, com o 
maior sangue frio, mata o seu desafeto e muitas vêzes enfrenta a polícia 
ao ser perseguido. 

Quando trabalha no campo, enfrentando sol e chuva, protege a 
cabeça com um chapéu de palha; alimenta-se muito bem e gosta das 
festas caipiras, quando então apresenta os seus sapateados com 
músicas típicas. 

O mulato brasileiro está no norte, no sul, no centro e em tôda parte. 

IRMÃ PAULA, RELIGIOSA DO HOSPITAL STA. CRUZ: - Seu aspecto fí
sico - Preferida pelos doentes - Sua paciência - Sua bondade - Amada por 
todos - Congregação a que pertence. 

* * * 
o CABOCI~O SERTANEJO 

O brasileiro, descendente de vários tipos étnicos, tem merecido a 
atenção dos escritores, geralmente apaixonados pela história de nossa 
raça. 

O caboclo, que proveio do cruzamento do branco com o índio, tem 
uma côr de cobre, os olhos são escuros, os cabelos são escorridos, lisos e 
grossos; tem uma estatura mediana e rosto largo. 

O sertanejo tem sempre a fisionomia de um homem cansado e 
desanimado e além de tudo desconfia da própria sombra. Nada o 
amedronta, no entanto; enfrenta corajosamente qualquer perigo e 
conhece o sertão a palmo. Seu cavalo, quando o tem, magro, cam os 
ossos a furar-lhe a pele, conhece-o nos menores detalhes e está sempre 
pronto a disparar ao primeiro sinal de seu dono. Pés descalços, roupa 
remendada, barba e cabelos por fazer, é o sertanejo, antes de tudo, um 
forte, no dizer de Euclides da Cunha. 

Sua aparência de homem indolente e preguiçoso ilude muito aquêles 
que não o conhecem, pois, quando surge um imprevisto qualquer, o 
caboclo se transforma e revive, reunindo, como por milagre, as energias 
necessárias para enfrentar o perigo que se aproxima. 

Quando a sêca destruidora se desencadeia, sôbre o sertão, o caboclo 
vê com os olhos tristes a desolação, a fome e a miséria; as árvores 
secam, os rios tornam-se caminhos, a vegetação transforma-se em 
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galhos secos, dominados pela poeira implacável e encardida. É o so
frimento. 

Que faz o caboclo sertanejo? Começa a vagar em busca de um 
abrigo, emigra para o litoral levando seus poucos pertences, sua família 
e sobretudo a amargura no coração, por abandonar o seu gado que 
agoniza, suas terras ressequidas, sua casa, sua cabana e o torrão que 
o viu nascer. Caminha cabisbaixo, comendo e intoxicando-se com a erva 
danjnha que encontra, escavando o solo na ânsia de encontrar a aben
çoada água ou alguma raiz tenra, coberta pela terra. 

E o caboclo sofre, com grande resignação, pedindo a Deus, proteção 
e amparo. 

Mas. .. um dia, a chuva aparece e cai como uma dádiva do céu, 
convidando o sertanejo a voltar ao lar. 

Começa a longa caminhada de volta e o caboclo então sorri, e, 
com os olhos marejados de lágrimas, recebe aquela bênção do Criador. 

Assim é o caboclo sertanejo. 

* * * 
SUGESTÕES: 

o GARIMPEIRO: ~ Seu aspecto físico - Aventureiro destemido - Caboclo 
perigoso das terras auríferas - Comércio desonesto - Miséria e fome. 

O gaúcho 
Meu professor 
Meus a' ós 
O padE'To 
O motorista 
O estudante 
O palhá';o 
O jornaleiro 
O radialista 
O politico 
O carteiro 

o seringueiro 
O vaaueiro 
O caiçara 
O recém-nascido 
O guitarrista 
O lixeiro 
O pedreiro 
O embaixador 
O cela no 
O marceneiro 
O sapateiro 

* * * 

O médico 
O dentista 
O açougueiro 
A comerciária 
O bancário 
O advogado 
A enfermeira 
O mendigo 
O lavrador 
O operário 
O vendedor-ambulante 

Descrição de Cidades 
BRASíLIA 

A cidade de Brasília, nossa capital Federal, está situada no Pla
nalto Central, em terras de Goiás, 

Desde os tempos coloniais, com Tiradentes e Felipe dos Santos, e 
mais tarde no Império, com José Bonifácio, Holanda Cavalcanti, o 
historiador Adolfo Francisco Varnhagen - Visconde de Pôrto Seguro 
- e muitos outros, a idéia da mudança de nossa capital começou a ser 
discntida em todos os meios políticos do país. 
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Com a proclamação da República, por determinação do Presidente 
Floriano, foi pôs to em prática o plano da escolha do local para a cons
trução da cidade, encarregando-se disso a Missão Cruls, que demarcou 
a área onde seria construída Brasília. 

Mais tarde, em 1922, no govêrno do dr. Epitácio Pessoa, lançou
se a pedra fundamental da cidade, no sítio denominado Castanho. 

E assim, a 19 de setembro de 1956, o Presidente Juscelino 
Kubistschek de Oliveira - o criador de Brasília - armando-se de fé 
inquebrantável e confiança .sem limites - promulgou a lei 2844 que 
organizou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP 
- e daí em diante os trabalhos prosseguiram em ritmo acelerado, até 
que, a 2 de outubro do mesmo ano, em singela cerimônia, o presidente 
Kubitschek declarou fundada Brasília. 

No dia 3 de maio de 1957, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, 
Cardeal-Arcebispo de S. Paulo, rezou a primeira missa sob os céus de 
Brasília, 457 anos depois de ouvida a primeira missa, na Terra de 
Santa Cruz. 

Durante quatro anos ininterruptos, homens do centro, do norte, 
do sul, do oeste e de todos os rincões da Pátria, aglomerados e irma
nados no mesmo ideal, fixaram-se no local denominado "Cidade Livre", 
trabalhando incessantemente na construção da nova Capital. Em 
apenas doze meses já estavam construídos, causando estupefação até 
mesmo aos que ali viviam, o Palácio da Alvorada, o Brasília Palace 
Hotel, milhares de casas, inúmeros e enormes blocos de apartamentos, 
tudo sob as vistas do presidente Juscelino. 

O Plano Pilôto, idealizado pelo notável arquiteto Lúcio Costa, 
consiste em dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, unia cruz 
deitada. A área urbanizada começou num triângulo equilátero, onde 
se situa a Praça dos Três Poderes, e daí surgiram, como por encanto, 
os Palácios do Congresso e do Govêrno, êste denominado Palácio dos 
Despachos, verdadeiras obras.oprimas da arquitetura do nosso século. 
Também as obras projetadas pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, 
para os demais edifícios públicos de Brasília, constituem algo de notável, 
expressão do gênio criador no mundo contemporâneo. 

A rêde hidrográfica de Brasília compõe-se do rio DeScoberto e dos 
ribeirões Torto, Bananal, Fundo e Gama; êstes últimos formam o rio 
Paranoá, afluente do São Bartolomeu que é tributário da Bacia Pla
tina. Há um grande lago artificial que cerca Brasília em três direções 
e que constitui uma das maiores atrações da capital. 

Brasília é servida por transportes aéreos e rodoviários e brevemen
te por via férrea, já em adiantada fase de construção. 

* * * 

Belo Horizonte localiza-se na chapada formada pelas serras da Con
tagem e do Curral, entre os rios Paraopeba e das Velhas. Está diví:' 
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dida em duas zonas distintas: a urbana que é circundada pela Avenida 
Contôrno, e a suburbana. 

A capital mineira é cidade moderna, com amplas e belas avenidas, 
tôdas arborizadas, em linhas paralelas, dando à cidade um aspecto 
agradável. Dentre as grandes avenidas merecem destaque: a Afonso 
Pena, Amazonas, Itacolomi, João Pinheiro, Santos Dumont, etc. 

Os parques públicos e praças, todos bem cuidados, oferecem ao 
turista ou ao visitante, atrações que merecem ser vistas. 

Os modernos e elegantes edifícios públicos são belas obras arquite
tônicas, principalmente o Palácio da Liberdade, Secretarias, Biblioteca, 
Correio, Faculdade de Direito, Escola de Engenharia e muitos outros. 

Arranha-céus se multiplicam, enriquecendo a cidade com luxuosos 
apartamentos e belas lojas comerciais. 

Nos arredores da cidade, localiza-se a reprêsa da Pampulha, ponto 
de reunião dos belorizontinos, rodeada de belas e modernas .residências. 
Ao lado da reprêsa é vista a famosa capela de São Francisco, cujo 
arquiteto foi o famoso Oscar Niemeyer. 

Grande número de belas igrejas serve a população religiosa da 
cidade e dentre elas citamos a de Nossa Senhora da Boa Viagem, que 
vem dos tempos do Brasil Império e que por várias vêzes foi restaurada. 

A imprensa de Belo Horizonte é tida como uma das melhores do 
país, com jornais diários, noticiosos e bem feitos; possui diversas es
tações de rádio de longo alcance e uma moderníssima estação de 
televisão. 

O parque industrial da capital mineira é excelente, sendo dotado 
de numerosas e modernas fábricas, das mais variadas utilidades, des
tacando-se as de cimento, têxteis, calçados, cerâmica, etc. 

O comércio é o mais desenvolvido da região Centro-Oeste, contando 
com muitas casas varejistas e atacadistas. 

A cidade é servida por duas ferrovias, numerosas emprêsas rodo
viárias e diversas aeroviárias. O transporte urbano é dos melhores, 
constituído de bondes, ônibus elétricos e lotações, além de carros de 
c1luguel. 

A parte educacional de Belo Horizonte tem merecido do poder 
público a máxima atenção; dispõe de rêde escolar primária, secundária 
e superior, como bem poucas cidades do Brasil possuem. Dentre muitos 
Estabelecimentos Escolares, destacam-se: Instituto de Educação, 
Escolas de Engenharia, Medicina e Direito, Farmácia, Odontologia, 
Filosofia etc. 

A cidade de Belo Horizonte está edificada no local da povoação de 
Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral deI-Rei, desmembrada do 
Território de Sabará, sendo o município criado por carta-régia de 1 750, 
passando a receber o atual nome, por decreto de 12-4-1890. 

A transferência da Capital, da cidade de Ouro Prêto, para Belo 
Horizonte, resultou da urgente necessidade de um centro maior, que 
pudesse atender a todos os serviços administrativos do Estado. 

Uma comissão, nomeada pelo govêrno mineiro, escolheu cinco 
localidades para a instalação da capital: Juiz de Fora, várzea do Marçal, 
Barbacena, paraúna e o arraial deI-Rei. 
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:mste último foi o local escolhido; Afonso Pena pôs em execução o 
plano e transferiu a cidade que recebeu o nome de Belo Horizonte, 
irtauguarada em 1897. 

* * * 
RECIFE 

Recife foi, em séculos passados, uma obsGura aldeia de pescadores 
e ancoradouro de Olinda, a primeira capital da Capitania de Pernam
buco, fundada em 1 536. 

O nome "Recife" provém da linha de recifes areníticos e coralígenos 
que acompanha a orla marítima do Nordeste do Brasil e que forma à 
frente da cidade um quebra-mar natural, protegendo o seu pôrto e as 
praias, das fortes ondas do Atlântico. 

Entre os recifes, desembocam os dois grandes rios Capibaribe e 
Beberibe, oferecendo ao espectador um belo e curioso aspecro, que tem 
atraído a atenção de escrirores e turistas de rodo o mundo. 

Muiro sofreu Recife, nos primórdios de sua fundação, com as 
invasões estrangeiras, principalmente a holandesa, em 1 630, que durou 
24 anos. 

Alguns anos depois de instalados os holandeses no Recife, chega 
o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o govêrno do território 
conquistado. Com a permanência de Nassau, a fisionomia da cidade 
foi mudando e se aprimorando com melhoramenros notáveis, como: 
palácios, ruas mais amplas, parques, belos jardins e com isso criou-se 
uma cidade nova, moderna, de feitio a fugir dos moldes lusihnos. 

Em 1 644, Nassau deixa o Brasil e dá-se a insurreição pernambucana; 
travam-se então os célebres combates nos montes Guararanes, con
seguindo-se a rendição dos holandeses que deixaram Recife entregue 
aos portuguêses. 

Cessada a dominação holandesa, Recife progride a olhos visros. 
até que surge a guerra dos Mascates que se originou da briga entre 
ollndenses e recifenses. Os nobres de Olinda destruíram o pelourinho 
armado na recém-elevada vila e expulsaram o governador lusitano Ber., 
nardo Vieira de Melo. No entanto, a rebelião foi sufocada e o pelourinho 
reerguido, continuando Recife como vila, em ascensão permanente. 

Um século depois, em 1817, em pleno reinado de D. João VI, Recife 
é sacudido pela Insurreição Pernambucana, culminando com a execução 
de seus chefes. 

Em 1 823, um ano após a Independência do Brasil, Recife é elevada 
a cidade e meses depois, os sentimentos republicanos voltam a manifes
tar-se na revolução que tomou o nome de "Confederação do Equador", 
luta civil que foi sufocada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, 
pai do futuro Duque de Caxias. 

A partir da segunda metade do século XIX, acelera-se o progresso 
de Recife, com o seu saneamento pelo higienista Saturnino de Brito, 
graças ao qual, a cidade possui um dos melhores sistemas de esgotos 
do mundo. 
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Recife, denominada a Veneza brasileira, recebeu êsse nome por 
causa dos meandros de seus rios Beberibe e Capibaribe, fazendo êste 
último, caprichosas voltas pelas zonas de arrabalde e centro urbano, 
imprimindo à cidade urna curiosa topografia. 

Os rios e o mar formam as três partes distintas de Recife: o bairro 
portuário com seu alto comércio, bancos, companhias de navegação e 
outras atividades. Os bairros de Sto. Antônio e São José abrangem o 
centro cívico da cidade, com o Palácio do Govêrno, Praças, Teatros, 
Secretarias etc. No centro de Sto. Antônio fica o Recife moderno, com 
avenidas largas e grandes edifícios. 

A cidade possui urna intensa vida esportiva e é centro de competições 
de todo gênero. O futebol, no entanto, é o esporte preferido. 

Funcionam na cidade bons cinemas e dois grandes teatros, sendo o 
principal o Teatro Santa Isabel que serviu de tribuna a Joaquim Nabuco, 
por ocasião da Abolição dos Escravos. 

Bons hotéis e pensões possui a cidade, sendo os principais o "Grande 
Hotel de Recife", à margem do Capibaribe, o "Boa Viagem", o "Guara
rapes" etc. 

Recife dispõe de bons meios de transportes rodoviários, ferroviários 
e aeroviários. O aeroporto de Guararapes é escala da maioria das com
panhias internacionais. 

De grandes Hospitais, Maternidades e Casas de Saúde dispõe a 
capital pernambucana. 

Recife é berço do ensino jurídico no Brasil e na sua tradicional 
Faculdade de Direito, estudaram grandes vultos de nossas letras corno: 
Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, Castro Alves, Tobias Barreto, Fa
gundes varela e muitos outros que são a glória de nossas letras. Recife 
dispõe de duas Universidades: uma oficial, mantida pelo govêrno fe
deral, e outra particular, que é a Universidade Católica. 

A instruçã:o primária e secundária de Recife é das mais desenvol
vidas do país, e seus mestres, saídos de suas boas escolas, mantêm um 
alto padrão de ensino. 

A cidade conta com cinco museus, sendo o principal, o Museu do 
Estado, instalado numa antiga e majestosa casa. Aí sfuo encontradas 
relíquias de guerra, lembranças do período da escravidão e da luta 
contra os holandeses; há móveis originais, jóias, leques, quadros, armas 
e muitos outros atrativos. 

As bibliotecas existentes, em número de 30, acham-se espalhadas 
pelos vários centros culturais da cidade, destacando-se a Biblioteca da 
Faculdade de Direito da Universidade de Recife. 

As associações culturais são numerosas, notando-se com destaque 
as seguintes: Instituto Arqueológico, Instituto Histórico e Geográfico 
de Pernambuco. 

Quanto às atividadei> econômicas, Recife é considerado hoje o quar
to centro comercial e industrial do País e constitui ponto de conver
gência e irradiação de todo Norte do Brasil. 

O parque industrial de Recife é dos maiores do país, empregando 
cêrca de 50000 operários; suas indústrias predominantes são as de pro
dutos alimentícios, químicos e farmacêuticos. 
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Seu comércio é o mais ativo do Norte e Nordeste e o seu pôrto, 
um dos mais bem equipados do país, apresenta vantagens excepcionais 
aos navios que demandam o Atlântico Sul. 

As atrações turísticas de Recife são as mais interessantes, para 
quem gosta da História Pátria. Das igrejas, citaremos a Capela Dou
rada, São Pedro dos Clérigos, Nossa Senhora do Carmo, Convento das 
Carmelitas, Ordem Terceira do Carmo, Madre Deus e muitas outras. 

Os passeios e excursões são procurados pelos visitantes, citando
se: o Arraial Velho, Campina da Taborda, Mercado São José, Hôrto dos 
Dois Irmãos e as belas praias. 

Os pratos típicos e frutas regionais estão sempre na cogitação 
dos turistas, ávidos de novidades. 

Muito e muito teríamos que falar da bela e progressista cidade 
nordestina, a famosa Veneza brasileira. 

* * * 

PõRTO ALEGRE 

Ao tempo em que Salvador e Rio de Janeiro já Unham feito 100 
anos, no lugar onde hoje se erguem os arranha-céus da capital gaúcha, 
existiam ainda as ocas dos tapes-minuanos. 

Em 1740, Jerônimo de Omelas recebeu a carta de doação das ter
ras costeiras ao Guaíba, próximo ao seu estuário. :t!:sse lugar chamou-se, 
sucessivamente, Pôrto de Dorneles, Pôrto dos Casais e Pôrto Alegre. 

Capital desde 1 773, somente recebeu os foros de vila em ] 809 e os 
de cidade, em 1 822. 

Está situada à margem esquerda do fio Guaíba. Seu ~lima foi 
mencionado por Saint-Hilaire como o melhor do Brasil. Ocupa o quin
to lugar entre as capitais brasileiras, com população superior a 500000 
habitantes. 

Possui 19 bJOspitais bem aparelhados, contando ainda com várias 
instituições de assistência ao menor e associações de caridade. 

Suas belas praças ajardinadas ostentam monumentos aos grandes 
homens da Nação: Júlio de Castilhos, Bento Gonçalves, Barão do Rio 
Branco, Gal. Osório, José e Anita Garibaldi, êste último executado em 
mármore Carrara por escultores anônimos. 

O índice de alfabetização de Pôrto Alegre é um dos mais elevados 
do país, cêrca de.85%. Possui atualmente quase 200 unidades de en
sino primário, 18 estabelecimentos de ensino colegial, 47 de ensino se
cundário, 8 de ensino comercial e 9 de ensino industrial. 

Há duas Universidades, a do Rio Grande do Sul (federal) e a Pon
tifíca Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com 19 Faculdades 
e Institutos. Conta ainda com 58 bibliotecas de mais de 1000 volumes. 

O muniCÍpio de Pôrto Alegre é um dos maiores centros industriais 
do país, com cêrca de 1200 fábricas (de acôrdo com as últimas esta
tísticas oficiais). As maiores fábricas são as de produtos alimentícios e 
bebidas. 
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Seus principais produtos extrativos e agrícolas: água mineral, 
arroz, batata doce, cebola, laranja etc. 

Pôrto Alegre é ainda sede da Viação Aérea Rio-Grandense (VARIG), 
o que o torna um centro aviatório de projeção internacional. 

O transporte urbano é feito por linhas particulares (com cêrca de 
620 veículos) e pela Municipalidade, com 100 ônibus e 120 bondes. 

O aeroporto Salgado Filho é um dos mais bem aparelhados do país 
e o pôrto fluvial é o primeiro do Brasil. 

Os principais pontos de atração de Pôrto Alegre são: Rua da Praia, 
Parque Farroupilha, Jockey Clube, Country Clube, Praça da Matriz, 
Praça da Anfândega, Aeroporto, etc. 

As mais belas praias da cidade são as de Assunção, Tristeza, Ipa
nema, Belém Novo e Ferraria. 

Nasceram em Pôrto Alegre: José Antônio da Câmara (Visconde 
de Pelotas); ~ebastião Barreto Pereira Pinto; Amália Figueiroa, Se
nador Florêncio de Abreu e muitos outros nomes de destaque no Estado 
e no País. 

Suas principais agremiações esportivas são: Grêmio Náutico, União 
Clube Almirante Barroso, Iate-Clube do Sul, Grêmio Pôrto-Alegrense 
e Sociedade Hípica. 

Enfim, Pôrto Alegre traduz-se nas frases de Érico Veríssimo: 
"E agora meu caro turista, aqui me despeço, pedindo-lhe que conte 

às gentes que encontrar em seu caminho que, neste extremo sul do 
Brasil, existe uma cidade adorável, nem grande nem pequena, nem 
veloz nem lenta, nem muito rica nem muito pobre; uma cidade, enfim, 
que tem a mostrar a quem a visita as mais belas mulheres e os mais 
fabulosc..a crepúsculos. Claro, quem quiser o passado dêsse grande país, 
quem desejar ter um vislumbre de suas mais profundas raízes histó
ricas e culturais - que visite o Centro, Norte e o Nordeste. Mas é tal
vez de &ão Paulo para o Sul que o viajante pode ter uma visão pro
fética do que o Brasil vai ser no futuro, como raça e como potência 
econômica" . 

* * * 

FLORIANôPOLIS 

FlorionóPQlis, antiga Destêrro, é a capital do Estado de Santa Ca
tarina; está localizada numa ilha, ligada ao continente pela ponte "Her
cílio Luz", uma das maiores e mais belas da América do Sul, com 821 
metros de comprimento. Sua grande altura permite a passagem de 
navios que demandam o pôrto da cidade. 

O meio cultural de Florionópolis apresenta elevado índice de pro
gresso,; o ensino superior é representado por renomadas Faculdades de 
Direito, Filosofia, Farmácia, Odontologia, Medicina, Engenharia, Arqui
tetura, Ciências Econômicas, Conservatório Musical etc. O ensino pri
mário e o secundário são bem cuidados e satisfatórios, dotados de nume
rosas escolas municipais, grupos escolares e ginásios. Além disso, conta 
com Associações Culturais, Bibliotecas, Museus, Estações de Rádio e 
boa imprensa com bons jornais diários. 
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Quanto às atividades econômicas, o município possui boa e de
senvolvida avicultura e agricultura, produzindo diversos cereais além 
da batata doce, cana-de-açúcar e café. Sua indústria vem se desen
volvendo gradativamente, de modo especial a têxtil, seguindo-se-lhe a 
de diversos produtos alimentícios. 

As relíquias históricas preservadas pelos florianopolitanos cons
tituem atrações aos turistas que visitam a capital. A Catedral Metro
politana situa-se no mesmo lugar em que, em 1763, Dias Velho erguera 
a capela de N. S. do Destêrro e é um dos mais belos templos do Brasil. 
Entre as relíquias históricas e artísticas pertencentes ao patrimônio 
de Florianópolis há um grupo escultórico, talhado em madeira por De
metz, representando a 'Fuga do Egito', entronizado em 1902. A igreja 
de S. Francisco conserva em Seu patrimônio várias imagens de fino 
lavor e uma preciosa tela de Vítor Meireles, "Invocação de S. Fran
cisco". A igreja do Menino Deus é uma das mais belas e mais for
tes tradições da capital. A casa oitocentista, onde nasceu Vítor Mei
reles (1831 a 1903) considerado um dos maiores pintores brasileiros 
da sua geração, tem atraído inúmeros turistas. 

A ilha de Sta. Catarina, inteiramente ocupada pelo município de 
Florianópolis, apresenta nos seus 401 quilómetros quadrados todos os 
encantos que a natureza parece reservar apenas a algumas regiões 
privilegiadas, pois mostra a um só tempo, montanhas de 600 metros de 
altura e uma infinidade de praias, enseadas e lagoas de beleza inexce
dível. Dentre os passeios da ilha citamos: na zona Norte, o distrito 
de S. Antônio com seu casario colonial, onde as mulheres rendeiras 
tecem as famosas rendas de bilro; na zona Sul, encontra-se o distrito 
de Ribeirão, bastante povoado; depois, vem a lagoa de Peri, fam'Üsa 
pelos seus jacarés. Em Canavieiras, construiu-se um moderno hotel, 
junto a sua bela praia; em Caldas, para tratamento de moléstias reu
máticas, a estância possui moderno h'Ütel e ótimo balneário. 

As manifestações religiosas e populares de Florianópolis são co
mentadas em todo o Brasil; as de caráter religioso constituem grande 
espetáculo de fé cristã, por suas tradições seculares e sua beleza litúr
gica. O cama vaI da cidade é o mais original do Brasil; sua particula
ridade consiste na riqueza da montagem, na arte e na engenhosa mo
vimentação dos carros alegóricos, que são armados com madeira e per
mitem uma série de mutações ou transformações em m'Üvimento. 

Florianópolis é sem dúvida uma cidade simpática e acolhedora e 
seu povo tudo faz para ser agradável e útil ao visitante. 

~IANAlJS 

Manaus, a bela capital do Amazonas, fica à margem esquerda do 
Rio Negro. Tem atualmente uma população de 150000 hab. aproxi
madamente. Seus edifícios públicos, outrora residências de ricos se
Florianópolis, apresenta nos seus 401 quilómetros quadrados todos os 
nhores das plantações de borracha, são monumentais. Enquanto no 
sul começavam a nascer as primeiras cidades, já Manaus possuía o 
seu rico e famoso Teatro e monumentos lindíssimos fundidos na Europa. 
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Reminiscências da época de fastígio e opulência que Mana us e 
todo o Grão-Pará viveram, o viajante encontra em tôda parte, como 
chafarizes de ferro, fundidos em Glasgow, grandes edifícios como o da 
Alfândega, cujo material veio da Europa, inclusive as portas, janelas, 
mármores etc. 

O palácio Rio Negro, de uma imponência sem par, é hoje a sede do 
govêrno amazonense. Pertenceu a um rico senhor que levava vida de 
nababo, sendo muito freqüentado por turistas, na sua maioria visitan~ 
tes europeus. 

É notória a hospitalidade do amazonense, que se sente honrado 
com a visita dos sulinos ou do turista de outras regiões, procurando 
mostrar tudo que há na sua encantadora cidade. 

A riqueza do Amazonas, a sua inconfundível seringueira, a juta, a 
castanha, a pesca e o petróleo são produtos que dão vida e desenvol~ 
vimento à região e que são escoados pelo pôrto de Manaus, o 2.0 pôrto 
fluvial do Brasil. 

Manaus possui grande número de Estabelecimentos de Ensino, 
Bibliotecas, Museus, Jardins Botânicos e Zoológicos. 

Foi fundada em 1 660, por Francisco da Mota, com o nome de Vila 
da Barra do Rio Negro. Passou a ser sede da antiga capitania de Rio 
Negro, em 1809, e Capital do Estado em 1850. Recebeu o nome de 
Manaus devido à existência, na região, da tribo indígena do mesmo 
nome. 

Manaus está em cantata com outras capitais do Brasil, por inter
médio dos navios fluviais que navegam pelo rio Amazonas, e pela viação 
aérea que serve muito bem a cidade. 

* * * 
GOIÂNIA 

Goiânia, capital do Estado de Goiás, foi edificada numa vasta pla
nície; é uma cidade artificial que obedeceu a um plano previamente 
traçado. 

Em 1 933, uma comissão foi nomeada pelo governador Pedro Lu
dovico com o fim de escolher o local a ser construída a nova capital, 
que teve a aprovação em 18-5-1933, sendo pouco depois iniciada a 
construção da cidade que começou a funcionar legalmente em 20-11-
1935. Em 4-1-1937, a câmarã provisória aprovou o seu primeiro ato 
legislativo, dando o nome de Goiânia à cidade que foi oficialmente 
inaugurada, em 5-7-1942. 

É uma cidade limpa, com ruas largas e grandes avenidas rodas 
com asfalto, dotada de uma topografia excelente, destinada a ser um 
grande centro. 

A rêde escolar de Goiânia é bem organizada. 
Possui ótimos grupos escolares, numerosas escolas isoladas, es~ 

taduais e municipais, Colégios Secundários, Escolas Normais, de Co
mércio, Escola Técnica Federal, Faculdades de Direito, Medicina, 
Engenharia, Farmácia, Odontologia e muitas outras escolas. Há três 
museus e uma notável Biblioteca. 
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A riqueza vegetal do município se caracteriza pela grande variedade 
de madeiras; a agricultura é uma atividade a que o goiano muito se 
dedica, principalmente o arroz que é dos melhores do Brasil. 

Quanto à pecuária é sabido que é muito desenvolvida e na cidade 
não falta o saboroso leite e seus produtos derivados, que são excelentes. 

A indústria goianense tomou impulso nos últimos anos e seu povo 
já tem as suas fábricas de ladrilhos, cerâmica, bebidas, macarrão, gêlo, 
fubá, sabão, objetos de ferro e aço, mobílias e outras que estão sendo 
instaladas. 

As riquezas minerais que dominam o município goiano, como todo 
o Estado de Goiás, são conhecidas desde os tempos do bandeirismo, 
podendo-se citar, o ouro, argila, areia monazítica, turmalina, granito, 
quartzo, grafite, berilo, etc. Essas riquezas, todos sabem, são ainda 
inexploradas e têm merecido a atenção dos poderes públicos que es
tudam os meios de conseguir maquinários e financiamento para a ex
tração do minério. 

Goiânia fica a poucos quilómetros de Brasília e o seu comércio com 
a Capital Federal tem sido intenso, além do intercâmbio cultural que 
mantêm as duas cidades. 

Serve Goiânia a estrada de ferro Goiás que trabalha no escoamento 
de seus produtos, pondo em comunicação vasta zona do Estado. 

As emprêsas rodoviárias, tanto as que transportam passageiros, 
como as de carga, são inúmeras atualmente e isso muito tem contribuído 
para o desenvolvimento da moderna capital de Goiás. 

A atividade hoteleira da cidade tem sido explorada com sucesso e 
por isso o turista encontra, naquelas paragens, hotéis excelentes como 
o Bandeirante, o Presidente, o Grande Hotel e outros. 

Goiânia está fadada a ser, no futuro, uma grande e podero~a cidade 
da região Centro-Oeste. 

* * * 
CURITIBA 

Curitiba está situada no planalto curitibano e sua altitude varia 
de 800 a 950 m. 

É considerada uma das mais importantes capitais do Brasil, por ser 
uma cidade dotada de todos os melhoramentos necessários a um grande 
centro. 

A capital paranaense tem uma topografia que se assemelha à de 
Belo Horizonte, possuindo majestosas avenidas arborizadas, ruas largas 
e amplas, passeios públicos, jardins e numerosas atrações. 

No centro da cidade, existe um parque com animais, constituindo 
distração permanente ao curitibano, além de ser um passeio obrigatório 
para o turista que visita a cidade. 

No setor educacional, Curitiba oferece a seus filhos e aos de outros 
Estados o que há de melhor em matéria de Educação. O ensino primário 
e pré-primário estende-se por todo o município e aumenta dia a dia, 
amparado pelo poder público. Caixas escolares e cooperativas propor
cionam ensino gratuito, aos alunos que não o podem pagar. 
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Os estabelecimentos secundários são numerosos, todos muito bem 
instalados, tendo a maioria confôrto e material didático farto e moderno. 

O Curso Superior é representado por sua famosa Universidade que 
congrega as Faculdades de Medicina, Direito, Engenharia, Farmácia, 
Odontologia etc. 

Também merecem referência os centros de cultura organizados 
pelos estudantes dos cursos superiores e secundários que desenvolvem 
um amplo programa de ação. A orquestra dos estudantes e o coral da 
Universidade assumem excepcional importância na história musical de 
Curitiba. 

Entre os monumentos religiosos de Curitiba contam-se diversas 
igrejas com obras originais, destacando-se entre elas a Catedral Metro
politana, que se originou de uma pequena capela de pau a pique dos 
tempos do Brasil-Colônia. 

Sua arquitetura é de aprimorado estilo gótico, tendo como modêlo 
a Sé de Barcelona. Vêm depois as igrejas do Rosário, da Ordem, Santo 
Estanislau e muitas outras. 

No setor econômico, Curitiba tem se desenvolvido extraordinà
riamente graças aos seus extensos pinheirais, à erva mate e ao café, 
cuja cultura constitui a riqueza do Norte do Estado. 

O parque industrial curitibano é dos mais ati vos do Brasil, nos seus 
variados ramos, destacando-se a indústria da madeira, com centenas de 
estabelecimentos em franca atividade. Citam-se também a indústria 
t.êxtil, calçados, malas, bÔlsas, produtos alimentícios, mobiliário, in
dústrias gráficas etc. 

Curitiba está muito bem servida de transportes, principalmente o 
rodoviár~o que a liga às outras capitais braSileiras. Os transportes de 
carga S&O numerosos, havendo um intercâmbio comercial com todo o sul 
do Brasil, S. Paulo, Rio e etc. Os transportes aeroviários também servem 
muito bem Curitiba e o seu aeroporto é excelente. 

As atrações turísticas da cidade, que foi denominada "Cidade 
Sorriso", são as mais interessantes e basta entrar no seu perímetro 
.lrbano, para se constatar o seu original comércio, com as suas espaçosas 
lojas cheias de novidades e vitrinas que valem a pena ser vistas. 

Nos arredores da cidade, encontram-se dezenas de colônias agrícolas 
que trazem para os mercados seus produtos frescos e tão apreciados. 

Por todos os aspectos citados e por muitos outros, Curitiba tem 
lugar de destaque entre as capitais brasileiras. 

* * * 
A CIDADE DE CAXAMBU 

"Todos cantam sua terra, 
Também vou cantar a minha! 
Nas débeis cordas da lira, 
Hei de fazê-la rainha!" 

Caxambu é a minha cidade natal. 
Ela me viu nascer, crescer, rir e chorar, e eu tenho-a no pen

samento, assim como a tenho sempre no coração. 
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Fecho os olhos, e vejo-a inteira, no seu conjunto adorável! 
Vejo as ruas direitas, as árvores verdejantes; vejo as casas, cheias 

de poesia; as colinas, levemente sinuosas; o morro do Cruzeiro, ilu
minado, e o Cristo Redentor, que se projeta em grande majestade ... 

No centro, a igreja simples e maravilhosa, onde entrei criança e 
onde criança ainda, aprendi a amar o Deus de bondade, que enflora 
a minh'alma!... Outra igreja ainda, lá no alto, junto à Casa de 
Misericórdia, delicada e mística, envôlta em silêncio, mistério e paz ... 

Os grandes hotéis, suntuosos ou simples, sempre acolhedores e 
confortá veis: um, é centro de grandes a tividades: alegria, dança, 
música, esplêndidos salões, festas primorosas, sociedade seleta; outros, 
mais simples, para as pessoas menos exuberantes; ainda outro, de 
regime, refúgio de grande tranqüilidade. Meia centena, ou mais, de 
hotéis e pensões: em todos o mesmo confôrto, as mesmas atenções, o 
mesmo trato aprimorado. 

O parque, sempre florido e fresco, primorosamente organizado: 
balneário moderníssimo, piscina, esportes, balanços, alegria, tran· 
qüilidade; saúde e vida, jorrando esplêndidamente em profusão, das 
fontes minerais. 

Passeios a cavalo; de charretes; e chácaras que oferecem frutas e 
flÔres ... 

O clima? Ameno, delicioso, magnífico nas manhãs claras sob os 
raios do sol dourado, ou à luz do luar de prata nas noites estreladas ... 

Tendo sempre sonhado ardentemente um futuro promissor para o 
meu Torrão Natal, sinto-me feliz e orgulhosa, vendo Caxambu, minha 
terra querida, crescer sempre cheia de glórias, ocupando um lugar de 
destaque na União, na Paz, na Ordem e Progresso do nosso !!rande e 
caro Brasil. 

Manoela Joaquina 

SUGESTõES: 
CADA ALUNO deve descrever sua cidade natal com todos os seus pormenore~ 

fazendo a seguinte divisão: - Tamanho da cidade, se é grande ou pequena -
Meios de transportes usados pelos munícipes - As várias escolas que possui; seus 
professôres - As casas de diversões; bem instaladas ou não - Os templos reli
giosos; a Matriz local O comércio - Lojas, armazéns, mercados etc. - As 
festas tradicionais do lugar, e assim por diante. 

Fábulas-Contos-Diálogos 
A ESPADA E A PENA 

Antônio Faria 

- Viemos do mesmo aço retemperado nas fornalhas, mas entre 
nós a distância é tão grande como a de uma estrêla a um grão de 
areia. 
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Eu sou a glória que dorme na bainha de um general vencedor de 
múltiplas batalhas, enquanto que tu, ó minúscula pena, és a intriga 
que fomenta a odiosidade, a conveniência acauteladora, a bajulação 
que calcula benefícios e a covardia que assina acôrdos e armistícios em 
proveito de poucos. 

- Enganas-te, espada. 
Saímos, é verdade, do aço das fornalhas, mas os nossos destinos 

têm quase sempre diretrizes diversas. 
A nossa nobreza depende do caráter dos homens que têm nas 

mãos credenciais para dirigir os destinos dos povos. 
A espada, quando desembainhada em defesa de um ideal cOletivo, 

do bem comum de muitos ou para conjurar um perigo que ameaça 
consumir a felicidade de um povo, tem de fato rutilâncias de astro 
e opera milagres. 

Entretanto, quando desembainhada para calcar sentimentos 
nobres de alguém e tripudiar sôbre as leis que regem os princípios de 
justiça, ela não vem das fornalhas do patriotismo e sim das forjas de 
Satã, do gênio inspirador da Maldade e do Crime. 

Eu, simples e minúscula pena, posso servir de fato, a uma inte
ligência descontrolada do verdadeiro senso, mas em maior escala sirvo 
a espíritos cultos que, em rápidas linhas traçadas no papel, obrigam
me a levar a paz, o amor em suma, a milhões de lares. 

Eu vim das forjas de aço para as forjas do saber que são as escolas, 
as academias e o jornalismo. 

Como vês, os nossos destinos só se irmanam, quando nos encon
tramos prontas para a defesa da Paz, do Bem e do Amor fraternal 

* * * 

A PAR ~.BOLA DOS SETE VIMES 

Trindade Coelho 
Era uma vez um pai que tinha sete filhos. Quando estava para 

morrer, chamou-os todos e disse-lhes assim: "Fílhos, já sei que não 
posso durar muito; mas antes de morrer, quero que cada um de vós 
me vá buscar um vime sêco e mo traga aqui". 

- Eu também? - perguntou o menor que tinha só quatro anos. 
O mais velho tinha vinte e cinco e era um rapaz muito reforçado e o 
mais valente da freguesia. 

- Tu também, - respondeu o pai ao menor. 
Saíram os sete filhos; e daí a pouco tornavam a voltar, trazendo 

cada um seu vime sêco. O pai pegou no vime que trouxe o filho mais 
velho e entregou-o ao mais novinho, dizendo-lhe: "Parte êsse vime". 
O pequeno partiu o vime e não lhe custou nada a partir. Depois o pai 
entregou outro vime ao mesmo filho mais novo e disse-lhe: 'Agora parte 
também êsse.". O pequeno partiu-o; e partiu, um a um, todos os outros 
que o pai lhe foi entregando e não lhe custou nada parti-los todos. 
Partido o último, o pai disse outra vez aos filhos: 'Agora ide a outro 
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vime e trazei-mo". Os filhos tornaram a sair e daí a pouco estavam 
outra vez ao pé do pai, cada um com seu vime. 

- Agora, dai-mos cá - disse o pai. - E dos vimes todos, fêz um 
feixe, atando-os com um vincelho. E voltando-se para o filho mais 
velho, disse-lhe assim: 

- Toma êsse feixe. Parte-o. - O filho empregou quanta fôrça 
tinha, mas não foi capaz de partir o feixe. 

- Não podes? - perguntou êle ao filho. 
- Não, meu pai, não posso. 
- E algum de vós é capaz de o partir? Experimentai. 
Não foi nenhum capaz de o partir, nem dois juntos, nem três, nem 

todos juntos. O pai disse-lhes então: 
- "Meus filhos, o mais pequenino de vós partiu sem lhe custar 

nada todos os vimes, enquanto os partiu um por um; e o mais velho 
de vós não pôde parti-los todos juntos; nem vós todos fôstes capazes 
de partir o feixe. Pois bem, lembrai-vos disto e do que vos vou dizer: 
enquanto vós todos estiverdes unidos como irmãos que sois, ninguém 
zombará de vós, nem vos fará mal ou vencerá. Mas logo que vos se
pareis, ou reine entre vós a desunião, fàcilmente sereis vencidos." 

Acabou de dizer isto e morreu, - e os filhos foram muito felizes 
porque viveram sempre em boa irmandade, ajudando-se sempre uns aos 
outros; e como não houve fôrças que os desunissem, também nunca 
houve fôrças que os vencessem. 

* * * 
A MENINA DE NEVE 

(Do Tesouro da Juven~ude) 

Provenza é uma terra de muito sol onde é raro cair neve; porém, 
numa noite de inverno caiu uma nevada; e um camponês e a mulhE'': 
quando, de madrugada, se levantaram encontraram quase tôda a casa 
coberta de neve. Era um par já idoso; e como não tinham filhos, vi
viam tristes e solitários. "Vou fazer um bebê com esta neve", disse a 
espôsa; e formou junto à porta a figura duma criança. Mas qual não 
foi a sua surprêsa quando a figurinha a seguiu, entrou em casa, e co
meçou a falar. 

"Mãe", dizia ela, "não faças grande lume no quarto, não posso su
portar o calor". 

A gente dos arredores corria a ver a menina de neve; e como era 
bonita e bondosa, os meninos gostavam de brincar com ela. Durante 
o inverno andava muito contente, mas ao chegar a primavera, entris
tecia. 

Não gostava do sol e fugia dêle, indo esconder-se nas grandes e 
sombrias profundidades do bosque; o que mais apoquentava a mãe 
era ver a sua menina a chorar continuamente. Numa noite de verão 
os seus companheiros de jogos fizeram uma fogueira, e dançavam em 
redor; e como ela não se queria meter na roda, êles foram-na buscar e 
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levaram-na consigo. A princípio a menina de neve saltava em tôrno 
do fogo tão contente como os seus companheiros; mas quando tenta
ram saltar por cima da fogueira, a menina desapareceu e só ficaram 
umas gotas dágua nas mãos dos moços que a seguravam. 

* * * 

QUEM ERA O REI 

Alvaro Guerra (Mosaico Literário). 

Perdendo-se Henrique IV numa caçada, encontrou um camponês 
que o olhava atentamente. 

- Que fazes aí, homem? - perguntou-lhe. 
- Estou à espera de que passe o rei, porque desejo vê-lo, respon-

deu o aldeão. 
- Se queres montar na garupa do meu cavalo - replicou Henri

que IV - conduzir-te-ei a um lugar onde êIE~ há de estar, e onde pode
rás vê-lo muito à vontade. Escusado é dizer que o camponês, conten
tíssimo, não se fêz rogar. Aceitou o convite do desconhecido, o qual 
dirigiu-se imediatamente a cavalo para o ponto onde deixara os que o 
acompanhavam no caminho. 

O camponês perguntou então ao seu companheiro de que modo 
poderia !econhecer o rei. 

- De maneira muito fácil - respondeu Henrique IV. Hás de ver 
um gruro de cavalheiros, entre os quais só um há de ter o chapéu na 
cabeça. Será êsse o rei. 

Passados alguns instantes, achava-se o rei rodeado por todos os 
seus corfesãos, que se descobriram respeitosamente, logo que o avis
taram. 

O camponês olhava para todos e não pronunciava uma só palavra. 
- Então, perguntou-lhe, por fim, Henrique IV, sorrindo. - já 

sabes quem é o rei? 
- E' de certo um de nós dois - respondeu o camponês sem se 

perturbar, - porque somos aqui os únicos que conservamos o chapéu 
na cabeça. 

OS DEZ ANõEZINHOS DA TIA VERDE-ÁGUA 

Teófilo Braga 

Chamavam-lhe a Tia Verde-Agua. 
-,... Ai, tia, Vossemecê é que me podia valer nesta aflição. 
- Pois, Sim, filha; eu tenho dez anõezinhos muito arranjadores e 

mando-tos para tua casa para te ajudarem. 
E a velha começou a explicar-lhe o que devia fazer para que os 

dez anõezinhos a ajudassem; que quando pela manhã se levantasse 
fizesse logo a cama, em seguida acendesse o lume, depois enchesse 
o cântaro de água, varresse a casa, aprontasse a roupa, e no intervalo 
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em que cozinhasse o jantar fôsse dobrando as suas meadas até o ma
rido chegar. Foi-lhe assim indicando o que havia de fazer, que em tudo 
isto seria ajudada sem ela o sentir pelos dez anõezinhos. A mulher 
assim o fêz, e se bem o fêz melhor lhe saiu. Logo à bôca da noite foi 
à casa da Tia Verde-Agua agradecer-lhe o ter-lhe mandado os dez anõe
zinhos, que ela não viu nem sentiu, mas porque o trabalho correu-lhe 
como por encanto. Foram-se passando as cousas, e o marido estava 
pasmado por ver a mulher tornar-se tão arranjadeira e limpa; ao 
fim de oito dias êle não se teve que não lhe dissesse como ela estava 
outra mulher, e que assim viveriam como Deus com os anjos. A mu
lher, contente por se ver agora feliz, e mesmo porque a féria chegava 
para mais, vai à casa da Tia Verde-Agua agradecer-lhe o favor que lhe 
fêz. 

- Ai, minha tia, os seus dez anõezinhos fizeram-me um servição; 
trago agora tudo arranjado, e o meu homem anda muito meu amigo. 
O que eu lhe pedia agora é que mos deixasse lá ficar. 

A velha respondeu-lhes: 
- Deixo, deixo. Pois tu ainda não viste os dez anõezinhos? 
- Ainda não; o que eu queria era vê-los. 
- Não sejas tôla; se tu queres vê-los, olha para as tuas mãos; 

os dedos é que são os anõezinhos. 
A mulher compreendeu a cousa e foi para casa satisfeita consigo, 

por saber como é que se faz luzir o trabalho. 

* * * 
AS TRÊS FILHAS DO REI 

Conto popular português 

Um rei tinha três filhas lindas e boas. Certo dia o rei chamou as 
filhas e perguntou a cada uma, por sua vez, qual era mais sua amiga. 
A mais velha respondeu: "Quero mais a meu bom pai do que à luz do 
sol". A filha do meio, que era muito carinhosa, respondeu: "Amo 
mais meu pai do que a mim mesma". A terceira, a mais oova, disse: 
"Eu gosto do meu pai tanto como a comida necessita de sai" 

Por esta resposta o rei entendia que a filha mais nova não o amava 
tanto como as outras. Não gostava disto e expulsou-a do palácio. Ela 
vai muito triste pelo mundo a fora e por fim chegou ao palácio dum 
rei e aí se ofereceu para ser cozinheira. Um dia o rei viu na mesa um 
pastel muito bem feito. Ao parti-lo, achou dentro um anel pequeno. 
muito formoso e de grande valor. Perguntou a tôdas as damas da 
côrte de quem era êste anel. Nenhuma sabia de onde vinha, mas tôdas 
queriam ver se o anel lhes servia. Ia passando duma a outra. Por fim. 
foi chamada a cozinheira para explicar e descobriu-se que a ela o anel 
servia. O príncipe, que viu isto, olhou atentamente a linda menina e 
achou-a formosa. Logo ficou apaixonado por ela, pensando que era de 
família nobre, porque quando se apresentava no palácio, ela ia vestida 
com trajes muito ricos. O príncipe falou com o seu pai sôbre o caso e o 
rei deu licença ao filho para casar com ela. 
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A menina, que cozinhava só às escondidas, sem ninguém o saber, 
aceitou o propósito do príncipe, mas pôs a condição que queria cozinhar 
pela sua mão o jantar do dia da boda. Para as festas do noivado, con
vidou-se muita gente de nobreza e o monarca do reino vizinho. Era 
êle o pai da cozinheira-princesa, que sem saber assistiu ao casamento 
da própria filha. Todos comeram com vontade, elogiando o jantar tão 
extraordinàriamente saboroso, exceto o rei convidado; êle não comia 
nada. Por fim, o dono da casa perguntou-lhe a razão porque não 
comia. O rei respondeu: 

- E' porque a comida não tem sal. 
O pai do noivo fingiu-se raivoso e mandou buscar a cozinheira para 

saber porque era que a comida não tinha sal. Veio então a menina 
vestida de princesa. Assim que o pai a viu, conheceu-a e compreendeu 
a verdade. Confessou logo a culpa por ter percebido quanto a sua filha 
o amava. Ela depois de sofrer tanto, não se queixava da injustiça do 
seu pai, mas mostrava-se feliz, de ver que agora êle compreendia quanto 
era amado por sua filha mais nova. 

Assim celebraram-se as festas com renovada alegria da parte de 
todos. 

* * * 
A COBRA E O GATUNAMO 

Coelho Neto 

O te'Ilpo era de grande esterilidade e os animais andavam esfo~ 
meados. 

Uma cobra, que se arrastara todo o dia ao sol, pelo areal abrasado, 
à procun'l de alguma coisa com que atendesse a fome que lhe roía as 
entranhas, perdida tôda a esperança, enroscou-se em uma pedra e ali 
deixou-se ficar à espera da morte. 

Iam-se-Ihe fechando os olhos de fraqueza, quando um passarinho 
se pôs a cantar num ramo sêco, lançando tão alegres vozes, que a cobra 
que era matreira, logo percebeu que tinha que avir-se com um novato, 
porque passarinho velho não seria tão diferente aos males que em vez 
de procurar migalhas, andasse a rolar gorjeios em tempo tão infeliz. 

Assim, instruída pela experiência, imaginou uma traça astuta e, 
espichando o pescoço, pôs-se a gemer com altos guaiados: 

- Ai de mim! que vou morrer sem alguém que me valha. Ai de 
. I mIm .... 

Ouviu-a o gaturamo, e, porque era curioso, voou do galho ao chão. 
Pondo-se diante da cobra, interrogou-a: 
- Que tendes, senhora cobra? Por que assim gemeis tão aflita? 
- Ai de mim! Fui ali acima à fonte, achei água tão fresca e pus-

me a beber tão sôfrega, que engoli um diamante do tamanho de uma 
noz. Tenho-o atravessado na garganta e morrerei se não encontrar 
pessoa de caridade que mo queira tirar. Vale um reino a pedra, e 
que a darei por prêmio a quem me fizer o benefício de arrancar-ma 
da goela onde se encravou. 
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Tufou-se em arrulo pretensioso o enfatuado gaturamo e redarguiu 
à cobra: 

- Não é pelo que vale o diamante, mas pelo alto preço em que 
vos tenho que me ofereço para aliviar-vos. Abri a bôca. 

Não se fêz a cobra rogar, e, tanto que sentiu o passarinho, foi um 
trago. Então, saciada e rindo como riem as cobras - encolheu-se de 
novo e adormeceu contente. 

* * * 
o PISTOLÃO 

Carlos de Laet 
- Como estás, menino? 
- Menos mal; o senhor como vai? 
- Bem. Que andas a fazer pela Avenida? 
- Estou a espairecer um pouco. Hoje tive duas provas escritas, 

amanhã outras duas. 
- Que é que estudas agora? 
- Pouca cousa: Português, Francês, Inglês, Alemão, Latim, Grego. 

Geografia, Histórica, Aritmética, Algebra, Trigonometria, Retilínea ou 
Esférica, Mecânica, Astronomia, Literatura nacional e estrangeira, Fi
losofia. .. Não sei se esqueci alguma matéria. 

- E tens tempo para tudo? 
- Como não? Demais a mais, eu desenho, faço exercícios de 

ginástica e atiro ao alvo. Ainda o outro dia, ganhei um prêmio na 
linha de tiro. Que bom almôço! 

- E, de tôdas essas disciplinas, qual a que julgas mais difícil? 
- O Português. Imagine o senhor que todos os dias se ;nventam 

regras novas. Só do Hemetério são mais de cem. De vez em quando, 
no Jornal, o Cândido Figueiredo traz outras. O Português é terrível! ..• 
Oh! mas eu tenho um meio infalível de sair aprovado ... 

- Qual? 
- O pistolão. Conhece a Sra. dona Felismina, aquela da Ponta 

do Caju? 
- Não me lembro bem quem seja ... 
- Pois ela é prima e comadre de outra senhora Que mora com 

a tia da sogra de um deputado que se dá muito com o examinador. 
Eu já falei com ela. Depois de amanhã vou ao Caju buscar o pistolão. 

- E queira Deus que te não enganes, menino! 
- São favas contadas. Todos os da minha terra têm passado 

assim ... 

* * * 
NO JARDIM ZOOLóGICO 

Euclides de Andrade 

- Não é troça, não; dou-te a minha palavra! ... 
O fato passou-se comigo e minha família no Jardim Zoológico 

de Londres. 
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- Mas. espera aí. .. Tu estás a mangar comigo, meu caro amigo! 
Posso lá acreditar que haja animais capazes de sofrer os horrores da 
nostalgia? 

- Pois ouve lá e, certamente, depois de me ouvires contar o que 
conosco se passou na capital britânica, ficarás convencido de que não 
estou a caçoar. 

E o meu amigo Luís Gomes, chupando com delícia o seu havana, 
começou: 

- Uma tarde, no Jardim Zoológico de Londres, divertindo-nos eu, 
minha mulher e minhas filhas em admirar os belíssimos espécimens 
de fauna mundial que lá se encontram, fomos todos alvos de uma 
entusiástica e demorada manifestação por parte de alguns represen
tantes das florestas brasileiras, com os quais, por acaso, nos avistamos. 

É o caso que, depois de havermos percorrido as pitorescas alamêdas 
do "garden" e de admirarmos formosos exemplares de ursos brancos 
das regiões polares, tigres de Bengala, leões africanos, cangurus da 
Austrália e outros animais raros, por acaso, fomos dar com meia dúzia 
de papagaios e periquitos caçados nos Estados do Norte do Brasil, 
segundo se lia numa tabuleta colocada sôbre a porta do viveiro. 

As pobres aves estavam tristes, encolhidas e pareciam cochilar ou 
então cogitavam dos graves problemas político-financeiros, para os quais 
o govêrno da pátria longínqua ainda não havia encontrado solução 
satisfatória. Uma das meninas, minha filha, depois de ler o cartaz 
sôbre a porta do viveiro, gritou para a irmã: 

- Maricota! Venha ver: papagaios do Brasil. .. 
Estas palavras pronunciadas em Português e em voz alta, desper

taram a htenção dos· papagaios, que parece terem-nas compreendido. 
Uma das pequenas chegou-se então para perto da gaiola e começou a 
brincar COrl as aves: 

- Papagaio louro de bico real! ... Papagaio louro, dá cá o pé? .. 
- E depois? 
- Depois, assim que ouviram a voz da patriciazinha, os papagaios 

aproximaram-se todos, cheios de alegria e depois, em côro: 
- Meu Deus. Quando voltaremos ao nosso amado Brasil? 
E enquanto o guarda do jardim afirmava que era aquela a primeira 

vez que os papagaios falavam, as avezitas começaram a cantar o nosso 
belo hino nacional: 

.....- Taratá ... chim! Taratá ... chim, taratá ... chim ... bum! 

* * * 

ROUBADO E CONTENTE 

Humberto de Campos 

Se há homem que ama a tranqüilidade, é êsse bom e honrado 
sr. Martins. Mas o sr. Martins tem uma mulher, uma filha, um filho, 
um cachorro e um papagaio; e seu papagaio grita, seu cachorro late, 
seu filho sopra uma gaita, sua filha toca violão e sua mulher toca piano. 
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Por tudo isso, o sr. Martins, que ama a tranqüilidade, não vive tran
qüilo. 

Certa noite, tudo dorme na casa do sr. Martins. O papagaio está 
calado. O cão repousa em silêncio. O filho cochila. A filha sonha. 
A mulher ronca, mas docemente. 

De repente, ouve-se um rumor inquietante, no andar térreo. De 
um pulo, o sr. Martins se põe em pé, revólver na mão. Na sala de jan
tar, grita: 

- Mãos ao ar! 
Dois ladrões estão ali e põem, logo, a seus pés, todos os despojos 

que já têm apanhado. Feito isso, levantam as mãos. 
- Que tem nesse pacote? perguntou o sr. Martins. 
- É o cachorro, que nós estrangulamos. 
- E no outro? 
- O papagaio a que torcemos o pescoço. 
- E no outro? 
- Uma gaita e um violão. 
- É tudo? 
- É tudo. 
- Muito bem, - concluiu o sr. Martins. - Dou-lhes licença para 

levar tudo. .. Eu dou tudo isso a vocês, mas com uma condição: 
- Levem também o piano! 

DOIS DIÁLOGOS 

Roberto Reinich 

Estava eu certa manhã na aldeia, numa encruzilhad?, onde um 
dos caminhos levava diretamente à escola, e o outro, à esquerda, ao 
campo da feira. O dia estaVa belo. Ouvi aí dois rapazes dizerem o se
guinte: 

- Bom dia, Carlos! 
- Bom dia, Miguel! 
- Ora! A escola é enfadonha, lá é preciso estudar; deves ver uma 

vez o campo lá fora, como está agora bonito. Vem, Carlos vamos 
brincar~! ' 

- De tarde, Miguel; agora vou estudar, adeus I 
- Como queiras; vai trabalhar, eu vou me divertir, adeus! 
Vinte anos depois, estava eu na mesma aldeia, no mesmo lugar. 

Era um mau e frio dia de inverno. Um homem pálido, pobremente Tes
tido, bateu à porta da escola. O professor, um homem mõço e robusto, 
abriu-a e eu os ouvi dizer o seguinte: 

- Bom dia, meu caro senhor! 
- Bom dia, caro homem! 
- Ah, senhor, compadecei-vos de mim! 
- Que quereis de mim? 
- Trabalho, senhor. Quero varrer a sala da escola, acender os 

fogões ou fazer outros serviços como êsses. Recebei-me! 
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- Não poderias fazer melhor trabalho do que êsses? 
- Não, senhor. 
- E por que? 
- Não aprendi nada. 
- Como vos chamais? 
- Chamai-me Miguel. 
- Entrai, Miguel, aí fora está muito mau tempo; na escola está 

melhor. Espero que aqui aprendereis ainda alguma cousa. 
Entraram ambos, e a porta se fechou, outra vez. O homem que 

procurava trabalho não sabia ainda naquele momento quem era o 
caridoso professor. 

Nós já o sabemos. 

* * * 
A ESPADA DE OSóRIO 

A. C. d' Araújo Guimarães 

É bastante conhecida a anedota, reproduzida por Humberto de 
Campos, e da qual foi protagonista o General Osório. Certa vez, o Impe
rador, durante o despacho coletivo de seu gabinete, adormeceu. Os 
ministros ficaram confusos. 'Que fazer? Irem-se seria desconsideração. 
Despertarem-no seria falta de respeito. O General Osório salva a situa
ção usando de um estratagema. Desafivela a sua gloriosa espada do 
cinturão e deixa-a cair no chão. D. Pedro II desperta sobressaltado, 
olha em volta, compreende, lê na fisionomia dos ministros impassíveis 
o que havia acontecido e a sorrir diz ao grande guerreiro brasileiro: 

- Por certo, senhor General, não cairia assim sua espada durante 
os combates do Paraguai? 

E o General respeitoso, mas numa explosão de orgulho: 
- Não, Majestade, mesmo porque lá não se dormia. 

* * * 
O DERVIXE E O GALO 

Um santo dervixe, numa de suas peregrinações hospedou-se na ca
sucha de um camponê~ que o acolheu, com grande cordialidade. 

Uma semana depois, a mulher do camponês lhe disse: "Homem, 
manda embora o dervixe. Se êle continua a comer tanto, deixa-nos na 
miséria". "Não posso atender-te, mulher; seria pecado pôr 00 ôlho da 
rua tal homem". 

Decorrida outra semana, lá volta a mulher com o estribilho: "Man
da embora o dervixe. Já não há o que comer em casa". 

A vista disso, o camponês determinou despedir o hóspede. Encon
trou-o no jardim, descansando em branda relva, em profundas medita
ções. Disse-lhe: "Padre, rendo-te graças pela visita que fizeste ao meu 
humilde tugúrio. Alá porém quererá que também outros gozem de 
semelhante dita. Já comemos o último carneiro e as últimas tâmaras". 

O santo homem inclinou a cabeça e disse: 
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"Pois sim. Acorda-me amanhã, ao raiar da aurora, para eu con
tinuar a sagrada viagem". 

Na manhã seguinte, quando as estrêlas se apagavam no céu, o 
camponês foi despertar o dervixe. Tocou-lhe o ombro de leve e disse: 
"Levanta-te, padre, que o galo já cantou". 

E o dervixe: 'Oh! ainda tens um galo? .. " e, virando-se para o 
outro lado, continuou a dormir ... 

* * * 
DOIS CAMPONESES 

Em acalorada discussão, dois camponeses falam da grande colheita 
que lhes promete o milharal viçoso e cheio de espigas. 

Diz um: 
- A terra de minha fazenda é a melhor da redondeza. Costumo 

colhêr cem cargueiros de milho por alqueire. Veja a beleza da minha 
roça ... 

- Ah! isto não é nada, diz o outro, em comparação com a minha, 
que está trancada de espigas! Neste ano espero colhêr cento e vinte 
cargueiros por alqueire! ... 

- Não é possível! É um exagêro! A minha terra, que é melhor 
do que a sua, nunca produziu tanto assim! Como, sendo a sua inferior, 
poderá prometer maior abundância 

- Não sabe que a colheita farta não depende somente da fertilida
de do solo? Depende também do nosso trabalho, do cuidado que temos 
com as plantas! 

- Ah! quanto a isso lhe posso afirmar que ninguém cuid')u melhor 
da sua roça do que eu! 

- Pois então veremos quem possui aqui o melhor terreno! 
Sem tardar, aparece uma nuvem negra, que se estende no céu. 
O sol cessa de brilhar. 
Começam os relâmpagos. 
Estalam os trovões. 
Ziguezagueiam os coriscos. 
Assopra furiosamente o vento. 
Ronca o temporal e cai chuva de pedras, que desgalha os pinheiros, 

desfolha as árvores e arrasa o milharal. 
Conclusão: 
Não devemos perder tempo em fúteis discussões que se relacionam 

com o futuro, que só a Deus pertence. 

* * * 
A ESPADA ENCANTADA 

Malba. Tahan 

Um verdadeiro rosário de lendas maravilhosas parece envolver a 
vida do rei Artur da Inglaterra. Entre essas a mais interessante, porém, 
é a que se refere a um episódio ocorrido pouco antes de sua morte. 
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Quando viu que a vida chegava ao seu têrmo, chamou um fidalgo, 
amigo de sua confiança, deu~lhe sua poderosa espada, cujo punho era 
cravejado de custosas gemas, e disse-lhe: 

- Atira esta espada ao mar, e conta-me depois o que aconteceu. 
O fidalgo tomou da espada, e achou que seria loucura deitar fora 

uma dádiva tão preciGsa; dissse de si para consigo: 
- "Atirar esta riqueza ao mar é perder um tesouro. Guardá-Ia-ei". 

Escondeu, pois, em lugar seguro a preciosa espada e torIWU à presença 
do rei, dizendo-Ihe executada a ordem que lhe fôra dada. 

- Que pudeste observar quando a espada caiu ao mar? - per
guntou-lhe Artur. 

- Rompeu as ondas com estrondo e desapareceu para sempre no 
seio das águas - responc:.eu, gaguejante, o embusteiro. 

- Estás mentindo - retorquiu, com segurança, o rei. - Faze o 
que te ordenei. Atira a espada ao mar. 

Outra vez saiu o velhaoo e não pôde conformar-se com a idéia de 
desfazer-se da custosa espada. Deixou-a escondida onde estava, e vol
tando ao palácio declarou ao rei que se havia desobrigado da incum
bência. 

Perguntou-lhe o soberano 10 que vira. 
- Quando a espada tocou a superfície do mar, respondeu o outro, 

vi erguer-se uma grande coluna azulada de água que se desfez em 
espumas brancas. 

- Tudo isso é mentira - contestou 10 monarca já contrariado. -
Se tens amor à vida cumpre, sem hesitar, a ordem que te dei. 

Amedrontado pela decisão irrevogável do rei, e vendo inúteis os 
seus artifícios, o fidalgo atirou aIO mar a linda e poderosa espada. 
Assombradv, viu surgir das águas uma robusta mão, apanhá-la cuida
dosamente e com ela descer às profundezas do pélago. Não se perdera, 
pois, o prec:'oso objeto, aproveitado que fôra por um ser invisível. 

Esta lenda, pôsto que de todo inverossímil, dá-nos, no entanto, vivo 
símbolo das vidas nas mãos do Deus Eterno. 

Não temais, jlOvens brasileiros, entregar-vos, de corpo e alma, Aquele 
que tudo pode. ~le será o responsável pelos resultados, e nunca vos 
desapontará. A vida vos será mais bela e mais rica, ultrapassando 
sonhos e ideais. 

* * * o RACHADOR DE LENHA E O NADADOR 
Trindade Coelho 

Era uma vez um rachador de lenha que perdeu o machado, que 
era o seu ganha-pão. O pobre homem sentou-se muito aflito à borda de 
um rio, e nisto apareceu-lhe um nadador e diz-lhe assim: 

- Ó, homem! que tens? 
Diz-lhe o outro: 
- Que hei de ter, senhor! Perdi o meu machado, que era o meu 

ganha-pão! 
O nadador atirou-se ao rio, deu um mergulho e trouxe lá do fundo 

um machado de ouro. 
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- É êste? - perguntou êle ao rachador de lenha. 
- Não, senhor! - diz-lhe o rachador. - O meu não era tão bom 

como êste! 
O nadador tornou a dar outro mergulho, e trouxe do fundo do rio 

um machado de prata. 
- É êste? - disse êle ao homem. 
- Também não! respondeu o rachador. - O meu ainda não era 

tão bom! 
Vai o nadador e dá o terceiro mergulho e traz de lá um machado 

de ferro. 
- É êste? 
- É sim, senhor! É êsse mesmo! respondeu o rachador muito sa-

tisfeito . 
. .. E por ser honrado e verdadeiro, o nadador deu-lhe os três 

machados, o de ouro, o de prata e o de ferro, e 10 rachador foi contar aos 
companheiros o sucedido. 

Diz um dos companheiros: 
- Oh! que pechincha! Vou arranjar um machado de oum! 
Foi e atirou ao rio o seu machado de ferro, e depois sentou-se numa 

pedra e pôs-se a chorar. 
Vem o nadador e pergunta-lhe: 
- Ó, homem! Tu por que choras? 
Diz-lhe o tal: 
- Senhor! Foi o meu machado que me caiu ao rio! 
O nadador mergulhou então, e trouxe lá do fundo um machado 

de ouro. 
- É êste? 
Diz muito depressa o grande mentiroso: 
- É sim, senhor! 
Mas diz-lhe o nadador muito zangado: 
- Pois, vai outra vez para o fundo do rio, só por mentires e nfuo 

seres honrado; e nem levas êste nem o teu! 
Atirou ao rio com o machado de ouro, e o rachador ficou sem 

nenhum! 

* * * 
UM APõLOGO 

Machado de Assis 

Era uma vez uma agulha, que disse a um novêlo de linha: 
- Por que está você com êsse ar, tôda cheia de si, tôda enrolada, 

para fingir que vale alguma coisa neste mundo? 
- Deixe-me, senhora. 
- Que a deixe? Que a deixe por que? Por que lhe digo que está 

com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na 
cabeça. 

- Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinête, é agulha. Agu
lha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar 
que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. 
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- Mas você é orgulhosa. 
- Decerto que sou. 
- Mas por que? 
- É boa. Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, 

quem é que os cose, senão eu? 
- Você? Está agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que 

quem os cose sou eu, e muito eu? 
- Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço 

a outro, dou feição aos babados. 
- Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, 

puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando ... 
- Também os batedores vão adiante do imperador. 
- Você imperador? 
- Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subal-

terno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho 
obscuro' e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, junto ... 

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa de uma baronesa 
que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a 
costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a 
linha na agulha, e entrou a coser. Urna e outra iam andando orgulho
sas, entre os dedos da costureira, ágeis corno os galgos de Diana - para 
não dar a isto urna côr poética. E dizia a agulha: 

- Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não 
repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou 
aqui entre os dedos dela, unidinha a êles furando abaixo e acima ... 

A linha nãoresplOndia nada; ia andando. Buraco aberto pela agu
lha era lovo enchido por ela, silenciosa e ativa, corno quem sabe o que 
faz, e não está para ouvir pá lavras loucas. A agulha, vendo que ela não 
lhe dava respostas, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio 
na saleta de costura; não se ouvia, mais que o plic-plic, plic-plic da agu
lha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia 
seguinte: continuou ainda nesse e no outro, arregaçava daqui ou dali, 
alisando, abotoando, acolchetando; a linha para mofar da agulha per
guntou-Ihe: 

- Ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baro
nesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar 
com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da 
costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. 

Parece que a agulha não dissse nada: mas um alfinête, de cabeça 
grande e de não menor experiência murmurou à pobre agulha: 

- Anda, aprende, tôla. Cansaste em abrir caminho para ela e ela 
é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze 
corno eu que não abro caminho para nirlguém. Onde me espetam 
fico. 

Contei esta história a um professor de melancolia que me disse 
abanando a cabeça: - Também eu tenho servido de agulha a muita 
linha ordinária! 

* * * 
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Anedotas 

o AFOGADO ESCANDALOSO 

o pequeno William havia tirado boas notas no colégio e seu pai, 
sr. Tomás, resolveu atender seu pedido, levando-o para Santos com 
tôda a família, a fim de tomarem um banho de mar. Residia o sr. 
Tomás no Jardim América, há quatro anos, tendo vindo de Londres, 
a fim de dirigir uma indústria nas proximidades da capital paulista. 

Em poucos instantes, o menino arrumou sua malinha e sentou-se 
no carro do papai que também não tardou em acomodar-se com a 
espôsa. 

Partiu o sr. Tomás; em breve atravessou o bairro onde residia, 
ganhou a Vila Mariana e em seguida a Via Anchieta, com seu Jaguar 
de oito cilindros. Cachimbo no canto da bôca, o velho inglês, de vez 
em quando olhava a paisagem que margeia a linda rodovia que liga 
São Paulo ao litoral. 

Quando o veículo se aproximou da reprêsa da Light, perto do 
pôsto de pedágio, o sr. Tomás escutou uns gritos que vinham da água. 
Imediatamen te, curioso, estacionou o veículo fora da pista, e desceu, 
dirigindo-se à ponte. Prestou atenção, e viu um homem se debatendo 
nágua, gritando: - Acudam-me, acudam-me! Não sei nadar! 

Não entendendo o que o homem estava dizendo, o inglês pôs a 
mão no ouvido aumentando a concha da orelha, e pergU~ltoU: 

- O que você está dizendo? 
- Não sei nadar! Pelo amor de Deus! Não sei nadar! responde 

o quase afogado. 
- Não sabe nadar? retruca o sr. Tomás. Pois eu também não 

sei e nfuo estou fazendo êsse escândalo todo ... 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 

O PAPAGAIO LINGUARUDO 

O armazém do sr. Getúlio está localizado à beira da estrada que 
liga dois lugarejos do Estado de Minas Gerais. É uma casa de muitos 
anos de construção, mas ainda sólida. No quintal, há um grande ga
linheiro, onde à noite se acomodam dezenas de aves em busca do 
sossêgo para dormir. 

Senhor Getúlio não tinha fama de negociante muito correto, pois 
às vêzes vendia artigos de má qualidade, com o fim de aumentar sua 
margem de lucro. 

Na porta de seu armazém, sr. Getúlio tinha sempre um papagaio, 
muito admirado por todos os que freqüentavam a casa, de vez que 
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repetia tudo o dia inteiro. Aprendia o que os fregueses lhe ensina
vam, e passava a falar a vida tôda. 

Certa vez, o sr~ Getúlio comentou com a espôsa que o bacalhau 
exposto à venda estava estragado. A espôsa lhe disse: - Você vai 
vender êsse bacalhau estragado? - Vou sim, diSse Getúlio. Ninguém 
percebe. 

Não tardou muito e chegou um freguês para comprar o bacalhau 
estragado. O papagaio começou então a falar: "Bacalhau estragado, 
bacalhou estragado". O freguês impressionou-se com a conversa do 
papagaio, "abriu" os olhos e nada comprou, retirando-se em seguida. 

O senhor Getúlio indignado, avançou no papagaio e arrancou-lhe 
tôdas as penas, atirando-o ao galinheiro. 

O papagaio ficou "encorujado" num canto, até que dêle se apro
ximou U::l pinto pelado, a quem perguntou: - "Você também contou 
do bacalhau estragado?" 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 
NO RESTAIJRANTE 

A colheita tinha sido boa, e o homem do interior resolvera vir pas
sar uns dias com a espôsa na Capital. Hospedou-se num dêsses hotéis 
que não hrnecem outra alimentação senão o café da manhã. Logo 
que chegcJ, desarrumcu as malas e resolveu dar um passeio para admi
rar as belezas da capital paulista. E assim procedeu. Lá pelas onze horas, 
verificou <;.ue já era hora de almüçar, pois o estômago vazio acusava 
fome. 

Passando por um restaurante, sentiu o bom cheiro que de dentro 
exalava,. e resolveu entrar com a espôsa, sentando-se a uma das únicas 
mesas vazias que se encontravam bem no fundo do salão. O restau
rante estava repleto, pois era feriado e normalmente as famílias cos
tumam dar folga a suas cozinheiras e comer fora. 

Quando o garçon se aproximou do novo freguês, êste foi logo lhe 
dizendo: - Por favor, queremos comer alguma coisa. 

O garçon, logo a seguir, pega o cardápio feito em papelão, e o 
coloca sôbre a mesa, formando um ângulo à frente do homem que o 
afasta com a mão, dizendo: 

- Não quero ver isso! Prefiro que você mesmo escolha o prato 
para nós. Confiamos no seu bom gôsto. 

O garçon, acostumado com indivíduos como êsse, não se admirou 
e abaixando o tronco, murmurou secretamente no ouvido do freguês: 

- Entendo perfeitamente, cavalheiro. Eu também não sei ler ... 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 
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POVOAÇÃO SEM SORTE 

Um industrial milionário, cansado dos trabalhos que realizava na 
grande cidade em que residia, costumava passar suas férias nas cida
des balneárias do país ou do estrangeiro. Uma vez, entretanto, foi 
passar uns dias numa cidadezinha localizada às margens do Oceano 
Atlântico, onde a civilização estava custando a penetrar. Para lá se 
dirigiu; passava horas e horas olhando o mar e observando o trabalho 
dos pescadores que, de quando em quando, retiravam da água um 
peixe, que colocavam na sacola. 

Certa vez, aproximou-se de um dos caiçaras e com êle iniciou uma 
conversação. VerifiCou tratar-Se naturalmente de um homem sim
ples, nascido naquelas paragens, que não conhecia. nenhum progresso 
da vida moderna. O homem só respondia às perguntas do milionário, 
com monossílabos, de vez que não desejava ali nenhum intruso que 
lhe espantasse os peixes do anrol. 

Num dado momento, pergunta-lhe, então, o ricaço: 
- Escute, môço, diga-me: já nasceu aqui nesta vila à beira-mar, 

algum grande homem? 
O caiçara, sem pestanejar, responde: 

- Não senhor. Aqui só nascem criancinhas ... 

Cap. Antdnio Renn6 Ribeiro 

* * * 
VOCAÇÃO 

Zêzinho, um garôto de cinco anos, era o enlêvo da casa. Gorao, 
cheio de saúde, encantava a todos com a sua vivacidade ímpar. Sem
pre tinha gracinhas novas, não só para os pais, como para todos que 
com êle brincavam, de vez que era muito ativo e sempre observava as 
conversas dos adl;l1tos, tirando as suas conclusões. 

Seu pai, o major QUirino, quando vinha para casa, sempre recebia 
a~ noticias das traquinagens do garôto, relatadas pela espôsa. 

Conversava, então, o oficial com seu filhinho, tôdas as vêzes que 
podia, trocando idéias sôbre o futuro que desejava ao menino. Cada dia 
contava um episódio de uma profissão: um engenheiro que construíra 
uma grande ponte; um aeronauta que fazia uma viagem em um jato 
moderno, um médico que conseguia uma cura miraculosa por meio de 
uma operação cirúrgica, etc. 

Certo dia, pergunta ao filho: 

- Zezinho, o que você deseja ser quando crescer? 
- Ah, papai, eu quero ser soldado como o senhor. 
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O pai que desejava outra profissão menos espinhosa para o filho, 
retrucou: 

- Você não sabe que o soldado pode morrer na mão do inimigo? 
- Então, responde o garôto, refletindo um pouco, quero ser 

inimigo ... 
Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 

VAMOS FECHAR O BAR ... 

Orlando era um bom homem, trabalhador e cumpridor de seus 
deveres. 

Tinha prazer em receber o ordenado e entJ;egá-Io todo à espôsa 
para as despesas do lar que êle amava. 

De um certo tempo a esta parte, entretanto, deu-se ao vício da 
embriaguez que transformou completamente a sua vida social e con
jugal. 

Não mais vinha para casa dormir e raramente dava dinheiro à 
espõsa para o sustento da casa. 

Certa noite, já bastante alcoolizado, lá pelas três horas da ma
drugada, entra em um bar de porta giratória. Chega-se ao balcão e 
pede ao garçon uma cachaça dupla. O garçon vê o estado deplorável 
de Orlando, consulta o patrão, volta-se para o bêbado e diz: 

- Impossível, meu amigo; já vamos fechar o bar. 
O hOlnem retira-se, vai até a porta, dá duas voltas com ela e 

penetra de novo no bar. 
- Me dá aí uma cachaça! 
- Já lhe disse, meu amigo, que vamos fechar o estabelecimento 

e não servimos mais nada! 
O borracho retira-se outra vez, dá outras duas voltas na porta e 

retorna ao balcão: 
- Uma cachaça por obséquio! 
- Ora cavalheiro, diz o garçon já irritado; o senhor não percebe 

que está sendo importuno? Não lhe disse que vamos fechar o estabele
cimento e não mais servimos bebidas? 

- Puxa, vocês compraram todos os bares da cidade? Que pêso! 
E saiu resmungando ... 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 

FII ... ANTROPIA 

Em uma grande cidade existem bairros aristocráticos, bairros po
bres e outros ainda em formação. Há também sociedades filantrópicas 
que se encarregam de fazer o bem e ajudar os menos favorecidos pela 
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sorte. Senhoras da mais alta aristocracia, deixam freqüentes vêzes os 
seus lares afortunados, para irem em socorro dos necessitados. 

Certa vez, o presidente de uma dessas sociedades, encarregou uma 
senhora caridosa do desagradável encargo de visitar um bairro paupér
rimo, a fim de verificar o que poderia ser feito em benefício de seus 
habitantes que precisavam de auxílio. 

Percorreu ela várias choupanas, ouvindo todos os problemas; uns 
precisavam de roupas, outros de cobertores, outros de alimentos, outros 
ainda de higiene e remédios. No fim, parou em frente a uma casa de 
madeira, uma favela miserável, em cuja porta estava sentado um velhi
nho coberto de andrajos, descalço e excessivamente magro. Tinha na 
mão um canivete de fôlha quebrada, um pedaço de fumo em rôlo que 
picava devagarinho. A boa senhora com êle conversou um pouquinho, 
e em seguida lhe fêz a seguinte pergunta: 

- Se eu pudesse atender três pedidos seus, o que desejaria em 
primeiro lugar? 

Sem muito refletir, responde o velhinho: 
- Cachaça, bastante cachaça. 
- Cachaça?! admirou-se a senhora. Bem, e depois? 
- Depois, bastante fumo para poder "pitar" à vontade. 
- Muito bem, E depois? 
- Depois? Bem, depois, mais cachaça. 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 
o POMBO-CORREIO 

Normalmente é a mulher que espera o marido que vai ao trabalho; 
raramente acontece o contrário, a não ser nas grandes metrópoles, onrle 
a mulher sai às compras com as amigas e sempre chega em casa após o 
marido que vem do escritório. 

Isso se dá também com os animais. 
Conta-se que um pombo de arrulhos prolongados e afetuosos, des

pede-se da pomba, sua querida espôsa. É um pombo-correio que deve 
partir para a execução de uma importante missão recebida. O percurso 
será bastante longo e já se encontra pendurada ao seu pescoço a menSQ
gem, no pequenino envólucro metálico. 

Parte. Voa e sobe alto, desaparecendo no hortzonte. A espôsa fica 
triste, muito triste. 

Passam-se oito dias e nada de re~resso do pombinho amado. A 
fêmea fica, com tôda razão, bastante inquieta. Maus pensamentos co
meçam a invadir a sua pequena alma. Será que aconteceu alguma 
coisa desagradável? Algum caçador o teria acertado, matando-o? Can
sada de esperar, passa os dias chorando, lamentando-se, emagrecendo 
e definhando. 

No fim de um mês, o pombinho regressa ao lar satisfeito. 



COLETÁNEA DE COMPOSIÇÕES 101 

Oh, querido! Onde estiveste? pergunta a pombinha. Por que 
demoraste tanto? Eu já estava desesperada! 

- Ah, minha amada, apanhei um sol maravilhoso; o tempo estava 
tão lindo, tão lindo, que resolvi voltar a pé, para fazer um pouco de 
exercício. 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 
CABECINHA DE OURO 

Marco Aurélio era um garôto inteligente e desde pequeno o cha
mavam de Rui Barbosa da família. Cedo comecou a andar e a fala lhe 
veio muito antes do que ocorre com os demais meninos. Os pais só 
esperavam que chegasse a idade legal para o mandar à escola; tinham 
realmente muita esperança que fôsse, quando adulto, um médico opera
dor, para alegria da família e felicidade do futuro dr. Marco Aurélio. 
E o menino parecia corresponder a êsses anseios, de vez que demons
trava em tôdas as ocasiões o seu pendor precoce pela medicina. Todos 
os seus gestos tinham qualquer coisa de médico e seu pai lhe comprava 
brinquedos referentes à medicina, tais como pequenos estetoscópios, 
tubos de ensaio com corantes, etc ... 

Certa vez, entretanto, o menino regressou da escola onde cursava 
o 2.0 ano primário, chorando copiosamente. Era um chôro prolongado, 
que a custo conseguiu conter para conversar com a mãe. 

- MJ.mãe, não quero voltar mais à escola! 
- Pur que, filhinho? 
-- Os meus colegas me xingam de Cabeção, e eu não quero mais 

voltar à e...;cola. 
- Não é nada, meu filho; êles têm inveja de sua inteligência. 

Você tem uma cabecinha pequena e linda! Não ligue, que êles se es
q~:ecerão disso. 

Com êsse carinho da mãe, o menino acalmou-se, parou de cho
rar e ficou novamente alegre, ocasião em que a mãe, então, lhe diz: 

- Agora, filhinho, vá à quitanda buscar duas dúzias de laranjas. 
Sim, mamãe, onde está a sacola? 

- Não precisa sacola, Marco Aurélio, traga no seu bonezinho. 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 
FILOSOFIA DE UM PAI 

Aproximavam-se as férias de dezembro e Ana Maria aguardava an
siosamente o dia em que seu pai a levaria ao Jardim Zoológico para 
conhecer os animais enjaulados. É verdade que o passeio dependeria 
em grande parte do êxito que a menina tivesse na escola, onde cursava 
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o primeiro ano primário. Entretanto, parece que essa parte estava solu
cionada, uma vez que as notas trazidas, mensalmente, pela esperta me
nina, eram mesmo de conceder esperanças. 

No último dia de aula, Ana Maria trouxe o boletim com notas 
dignas de uma boa estudante, e seu pai não teve dúvidas em marcar 
para o próximo domingo o passeio prometido. E isso realmente acon
teceu. 

Levantaram cedo e, após o café, saíram de automóvel; Ana Maria 
não cabia mais em si de contente e, durante todo o percurso, fazia a() 
pai as perguntas mais variadas sôbre os animais que julgava lá se en
contrarem. Afinal, chegaram. 

O pai, com paciência, mostrava os animais e explicava tudo à tra
vêssa menina, quando pararam em frente à jaula dos chipanzés. Aí o 
dr. William ouviu a seguinte pergunta: 

- E' verdade, papai, que os homens descendem dos macacos? 
- Há sábios estudiosos do assunto que afirmam isso; eu creio 

mesmo que assim o seja realmente, responde o pai. 
- Por que, então, êsses continuam macacos? pergunta a menina. 
- Talvez porque não tenham querido crescer ... 

Cap. Antônio Renn6 Ribeiro 

* * * 
UM..4. PROMESSA 

Perambulava pelas ruas de uma cidade do interior de São Paulo 
um pretinho engraxate, conhecido pela alcunha de Escurinho. Ia êle 
pensando como conseguir algum dinheiro para adquirir uma lata com 
que iniciaria seu trabalho honesto naquele dia. 

Já começava a desanimar-se quando, ao passar por uma igreja, cuja 
porta estava aberta, teve uma idéia que logo pôs em pátrica: penetrou 
no templo, devagarinho, olhando para tôdas as imagens; dirigiu-se ao 
altar de São Benedito, ajoelhou-se e pediu ao bom santinho sua ajuda,. 
prometendo que tão logo conseguisse o dinheiro para iniciar seu tra
balho voltaria para junto do milagroso santo, em cujo altar acenderia 
umas velas, em sinal de agradecimento. 

Um guarda-civil que ali se encontrava, teve pena de Escurinho e 
atirou aos pés do altar, sem ser percebido, algumas notas de cinco cru
zeiros; o pretinho apanhou o dinheiro e agradeceu a dádiva que consi
derou um milagre. 

Correu para a rua com a caixa às costas, comprou a graxa e log() 
começou a trabalhar, conseguindo em· pouco tempo ganhar mais de 
duzentos cruzeiros. Sentindo fome, entrou numa confeitaria e comeu 
uns doces muito gostosos; ao retirar-se, ouviu de alguém a seguinte 
frase: "Escurinho, onde estão as velas que você prometeu a São Bene
dito?" Olhando para trás, Escurinho viu um guarda-civil, o mesmo que 
estava na porta da igreja pela manhã; sa:'..! correndo em direção ao 
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templo e ali, ajoelhando-se aos pés do altar, disse chorando: "São Bene
dito, não precisava desconfiar de minha palavra mandando a polícia 
atrás de mim; aqui estão suas velas." 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 
CANTOR PRECAVIDO 

É muito difícil, senão impossível, encontrar-se uma pessoa que 
não aprecie a música. Uns preferem a música popular, outros as can
ções antigas, outros ainda as estrangeiras e muitos, principalmente os 
que possuem certa cultura, adoram a música clássica. As óperas, quan
do bem apresentadas por cantores com voz educada, seja nos espe
táculos líricos, seja em reuniões de família, onde aparecem as vozes 
mais bonitas, são sempre muito apreciadas. Quando, entretanto, o 
cantor não reúne as qualidades vocais exigidas para uma boa apresen
tação, não há nada pior. 

Sôbre êste último caso, conta-se que um cavalheiro bem vestido, de 
gravata borboleta, já meio maduro e aparentando distinção, entra em 
uma pequena quitanda de cidade interiorana,. e diz ao vendedor: 

- Venho aqui para comprar tôdas as frutas e tomates estragados 
que o senhor tiver, bem como ovos podres e outras coisas dessa natureza. 

- Entendo, diz o quitandeiro, o senhor também irá hoje ao teatro 
da cidade para ouvir aquêle grande idiota rouco e desafinado que vai 
cantar a ópera "O Trovador"? 

- Não é bem isso, senhor, respondeu desapontado o freguês. O 
idiota rouro e desafinado sou eu ... 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 
NOVOS-RICOS 

De novos-ricos contam-se as histórias mais desencontradas e por 
vêzes até interessantes e hilariantes. Uns mandam vir, de outras terras, 
criados e governantas, para ostentarem a vaidade de dizerem que seus 
serviçais são estrangeiros e trazem de seu país de origem novidades 
que no Brasil não existem. Outros, procuram ter três ou mais carros 
para cada membro da família utilizar um, em separado; isso, segundo 
pensam, dá ares de maior importância social e chama melhor a aten
ção do povo para a sua pessoa. Enfim, fazem uma infinidade de coisas 
que são mesmo de admirar. 

Conta-se que certo indivíduo,' sem nenhuma cultura, enriquecera 
rápida e misteriosamente. Adquiriu um palacete num bairro aristo
crático de S. Paulo e se dispôs a mobiliá-Io com tudo quanto fôsse fino 
e causasse boa impressão. Depois de comprar os móveis mais originais 
que encontrou, dirigiu-se a um estabelecimento de lustres, onde, depois 
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de apreciar as infinitas variedades de artigos, parou em frente a um 
que apresentava grande número de ornamentos e penduricalhos. Diri
gindo-se ao vendedor que o acompanhava, disse: 

- ::S:ste lustre deve ficar bem no meu salão que é realmente bonito 
e espaçoso. Entretanto, estou em dificuldades para dependurá-lo, pois 
o salão é muito luxuoso. 

- Qual é o formato do salão? diz o vendedor. 
- O salão tem a forma de um quadrado. 
- Pois bem, diz o negociante: é mais fácil do que eu pensava; 

dependure-o no cruzamento das diagonais. 
- Boa idéia, diz o novo-rico. Mande-me, então, êste lustre com 

algumas diagonais das melhores que o senhor tiver ... 

Cap. Antônio Renn6 Ribeiro 

* * * 
o PAPAGAIO SABIDO 

Dona Genoveva era uma viúva rica, fazendeira, que tinha em sua 
casa tudo do bom e do melhor; seus móveis eram finíssimos; seus ves
tidos eram geralmente feitos por costureiros famosos e normalmente 
vinham de Paris, embora se saiba que no Brasil tudo isso já existe sem 
nada deixar a desej ar. 

Ela possuía uma bela coleção de jóias de fino gôsto. Colares, anéis, 
broches de ouro, brilhantes, platina e diamantes enchiam os cofres da 
rica senhora. Dentre essas preciosidades encontrava-se um diamante 
de estimação que dona Genoveva não cansava de elogiar, de vez que 
além da rara beleza, havia pertencido à sua avó que lho leguu em tes
tamento. 

Certo dia, a pedra sumiu. Dona Genoveva ficou alucinada e com 
muita razão. Depois de muito procurar, recorreu à polícia que ag~u 
prontamente, interrogando um por um, todos os membros da criada
gem da fazenda, sem nada conseguir de prático. Todos negavam a 
autoria de qualquer furto e os policiais se retiraram, prometendo voltar 
para continuar as investigações. 

Nesse pé, estavam as coisas, quando a cozInheira lembrou dona 
Genoveva que talvez uma galinha houvesse engolido ° diamante. A 
viúva não teve dúvidas e auxiliada pela cozinheira foi matando uma a 
uma com uma afiada faca, as galinhas, cujas moelas e intestinos eram 
abertos. Nada encontrou. 

Depois de sacrificadas tôdas as galinhas, olhou o papagaio sôbre 
sua placa, na parede. O louro vendo a faca na mão de dona Genoveva, 
e depois de ter apreciado as cenas com as outras aves, voou para lugar 
distante e gritou: 

- Nada disso! Com faca, não! comigo é só no Raio X ... 

Cap. A;~tônio Renn6 RibeiTO 

* * * 
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DEVER DE GRATIDÃO 

Dois amigos que há muito não se viam, encontraram-se em uma 
rua de cidade do interior. Um dêles, o Agenor, havia chegado de outra 
localidade e por ali passava a fim de exercer o seu trabalho de viajante 
de uma firma que transacionava com artigos elétricos. O outro, Feli
ciano, já estava residindo no local há algum tempo, atuando como fun
cionário público federal lotado na Recebedoria da cidade. 

Os dois passaram numa esquina e começaram a relembrar fatos 
acontecidos anteriormente, sôbre dificuldades da vida, assuntos de po
lítica, etc. Cada pessoa que passava, Feliciano idenfivaca-a para o ami
go, pois já conhecia quase tôda a população da pequena e pacata cidade 
interiorana. 

Entre as pessoas que por ali transitavam, passou uma senhora ma
gra, alta, já um pouco idosa que recebeu um cumprimento especial por 
parte de Feliciano que chegou mesmo a curvar-se ligeiramente e tirar 
o chapéu, dizendo: Muito boa tardeI ... 

Como o amigo fizesse um gesto como que interrogando a respeito 
da identidade da referida senhora, Feliciano disse: 

- Devo muito a essa boa senhora! ... 
- l!: sua parenta? disse Agenor. 
- Não, responde Feliciano. É a dona da pensão em que resido. 

Pobre coitada! 
Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 

Narrações 
A narração é .a exposição de fatos em linguagem escrita ou oral, 

feita por uma pessoa que faz comentários com autoridade sôbre qual
quer assunto, deixando transparecer suas opiniões. 

Neste livro são encontradas sàmente narrativas simples, gênero 
mais fácil para ser desenvolvido. 

Narrativas Simples 

o CASTIGO DO GULOSO 

Joãozinho era um menino muito vivo, inteligente e ainda possuía 
outras qualidades; no entanto era por demais guloso e não havia o que 
lhe chegasse. Na geladeira de sua casa nunca parava um gostoso pe
tisco, porque João estava sempre alerta, observando a hora em que a em
pregada ia pôr doces ou tortas no refrigerador. Certo dia, a mamãe 
fêz um cuscus muito bom, porém, demasiadamente apimentado e guar
dou-o numa dependência do forno. 
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Tudo ia bem até que chegou uma visita que tomou a atenção da 
mamãe e de outros familiares. 

Eram 8 horas da noite e João já havia tomado o seu banho e estava 
distraído a ver um programa de televisão. De repente, lembrou-se do 
petisco que estava no forno. 

Esgueirou-se por entre alguns familiares e já na cozinha sentiu 
que estava só. 

Pois bem, abriu o forno, retirou o cuscus e comeu vários pedaços. 
Novamente colocou-o no lugar onde estava. 

Voltou à televisão e às 10 horas despediu-se dos pais e foi dormir. 
Quando a casa estava às escuras e todos dormiam, Joãozinho 

acordou suando e desesperado com dores fortíssimas no estômago. 
Papai chamou o Pronto Socorro e o médico constatou: "Indigestão". 

Todos então ficaram sabendo a história do cuscus. 
Dêsse dia em diante, Joãozinho não mais quis ser guloso. 

UM MENINO 1\IENTIROSO: - Faltava às aulas - Fazia intrigas da família 
- Inventava histórias que complicavam seus irmãos - Um dia levou uma surra 
do pai. .. 

* * * 
FIM DE F~RIAS 

Final do mês de julho; frio intenso e um vento forte sopra a ci
dade encantadora de Poços de Caldas. Muitos preparativos de famílias, 
algumas numerosas, que pretendem deixar nas próximas hOlas, os ho
téis ou pensões. 

Movimento desusado nas estações ferroviárias e rodoviárias, pois 
todos querem garantir seus lugares ou passagens, sabendo que nessas 
ocasiões a agitação é assustadora. 

Automóveis modestos, outros de luxo preparam-se também para a 
caminhada de volta das férias; reservam-se os últimos momentos paL'a 
se despedir dos novos amigos, trocando promessas de futuros encontros. 

As casas comerciais, que vendem muito, nessas temporadas, estão 
cheias de veranistas que providenciam suas últimas compras, adquirin
do lembranças para si e para parentes e amigos. 

A cidade está verdadeiramente em festa, sentindo desde logo 
a ausência de tanta gente alegre, que de muitos lugares distantes pro
curam Poços de Caldas, em busca, não só de descanso e distrações, como 
também por motivo de saúde. 

As crianças, que durante as férias não tomam conhecimento dos 
livros didáticos, se aborrecem com o final daqueles dias tão agradáveis, 
comentando a entrada breve nas escolas, que as esperam a 1.0 de 
agôsto. 

ENTRADA PARA A ESCOLA: - Comêço das aulas - Março - Os protes
sôres - As matérias da L" série - Os COlegas. 

* * * 



COLETANEA DE COMPOSIÇõES 107 

MINHA FESTA DE FORMATURA 

Bela noite de dezembro!... Estrêlas no céu; uma brisa amena 
e saudável sopra refrescando a atmosfera .. 

Grande rebuliço em minha casa e o vaivém apressado de todos, 
anunciam qualquer coisa de diferente no meu lar. 

E' a minha formatura!... Depois de anos de estudo, depois de 
horas de vigília preparando lições, sabatinas, provas parciais e exames, 
eis-me em preparativos para receber o meu diploma de normalista, so
nho dos sonhos da minha mocidade, pois nasci para ser mestra e esta 
vocação surgiu quando eu ainda tinha 10 anos. 

Pensando nessa felicidade, alheia a tudo que me cercava, vesti-me 
vaidosamente, tôda de azul, e coloquei minhas jóias, ficando minutos 
ao espelho, contemplando-me absorta e confiante no futuro. Tinha 17 
anos incompletos e estava, pois, começando a viver. 

Chamavam-me: o automóvel estava à porta. Acompanhada de 
mamãe, segui para o salão nobre de uma associação recreativa, onde 
já me esperavam as colegas, pois eu deveria pronunciar um discurso de 
despedida. 

Iniciada a cerimônia, com a entrega dos diplomas, falou a seguir 
o paraninfo da turma e depois, a oradora oficial. Ambos pronunciaram 
belas orações. 

Então, chegou a minha vez de falar; deram-me a palavra e eu, 
apesar de emocionada, discursei, com naturalidade, segundo me disse
ram, sendo bastante ovacionada. 

E aSfli.m encerraram-se as solenidades, começando o baile de forma
tura que se prolongou até tarde. 

o ANIVERSARIO DE MAMAE: - Presentes - Festa - Alegria de todos 
nós - Prel>ença dos amigos. 

* * * 
A MAIOR TRAVESSURA DE MINHA VIDA 

Eu tinha 6 anos de idade quando, ainda me lembro, cometi uma 
travessura que causou enorme aborrecimento à mamãe. 

Era domingo e nós deveríamos receber uma visita para o almôço. 
Tratava-se de um amigo da família que chegava do interior e queria 
abraçar meus pais. Em casa éramos seis pessoas, com a empregada, 
isto é: papai, mamãe, dois irmãos, eu e a serviçal. 

Já era meio-dia e a visita não chegava; fui à cozinha choramin
gando e reclamando que estava com fome, mas a empregada me re
preendeu dizendo que iria chamar mamãe para dar um jeito em mim. 

Saí enfezado, fui para uma área interna da casa e fiquei pensando 
como me vingar da cozinheira. Voltei à cozinha onde não encontrei 
ninguém. Procurei o açúcar, coloquei uma boa quantidade em minha 
mão e espalhei-o sôbre a salada já pronta e em seguida fiz o mesmo 
sôbre o feijão e o arroz. 

Depois disso, saí sorrateiramente e aguardei os acontecimentos. 
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A visita chegou, foi posta a mesa com a melhor louça que tínha
mos, uma toalha bordada muito rica e nossos talheres de prata. 

Todos sentaram-se à mesa e logo que serviram a. salada, a decepção 
foi geral. Foi chamada a cozinheira que ficou surpreendida e ainda 
mais quando se viu que todo o almôço estava perdido. 

Tomei uma sova ... 
o AFOGADO: - Grandes enchentes - Paulo vai pescar com amigos -

Distrai-se e cai em lugar muito fundo - O cadáver. 

* * * 
UM PASSEIO AO CAMPO 

Era o dia 21 de abril, feriado nacional; um sol vibrante lançava 
sôbre a terra os seus primeiros raios matinais. 

Levantei-me cedo como faço todos os dias e quando fui tomar 
café, já me encontrei com papai que me perguntou se eu queria dar 
um passeio ao campo. Ora! que dúvida! Mais que depressa vesti uma 
calça rancheira, um blusão já velho e entramos em nosso carro. Eu 
ainda não sabia a direção que papai pretendia tomar, só em caminho 
fiquei sabendo que iríamos à casa de um seu amigo, um pouco além 
de sto. Amaro. 

O carro começou a rodar, rodar e daí a pouco estávamos atraves
sando os clubes de campo, localizados naquelas paragens. Em Inter
lagos havia uma competição aquática e nós ainda paramos aí um 
pouco, também para saborear um gostoso café. 

Ao chegarmos ao nosso destino, fiquei surpreendido com a beleza 
de tudo que me foi dado admirar. Chamou-me a atenção a piscina ao 
fundo da casa, tão bonita e bem cuidada, que senti desejos dt me atirar 
nela. Outra coisa extraordinária foi o pomar, com árvores frutíferas 
das mais variadas. Pastavam nos campos os animais de raça que 
eram o orgulho de seu proprietário. 

Foi um dia agradabilíssimo o que passamos naquele local tão b0-
nito e cheio de atrações. 

PASSEIO AO MUSEU DO IPIRANGA: - Salas cheias de recordações his
tóricas - As velhas vestimentas - Quadros famosos - Escadarias de mármore 
- Jardins e o monumento. 

* * * 
NA PRAIA 

Santos é uma cidade portuária do litoral paulista que oferece ao 
visitante todo o ~onfôrto de que êle precisa. Além de ser uma cidade 
de comércio intenso, possui magníficos passeios, bons cinemas e um 
excelente pôrto, considerado o 1.0 do Brasil, em exportação. 

As praias santistas são tôdas bem cuidadas, arborizadas e espa
çosas. Dentre muitas podemos citar: Gonzaga, Itararé, José Menino, 
Embaré etc. 
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A praia do Gonzaga que é a mais movimentada de Santos, oferece 
espaço suficiente para jogos de futebol, peteca, vôlei,etc. 

Domingo passado, lá estive com um grupo de colegas, encontrando
me com outros que estavam lá, e então organizamos a nossa partida 
futebolística que causou sensação, pois os jogadores resolveram ir de 
uniforme e por isso nos destacamos dos outros grupos, que em trajes 
de banho praticavam o mesmo esporte. Depois da partida fomos à 
barraca onde vestimos os calções e nos atiramos às águas do Atlântico. 

Um grupo de meninas já nos esperava e então formou-se um círculo 
de bons amigos que chamou a. atenção de todos. Depois de alguns mer
gulhos, pois quase todos sabiam nadar, resolvemos tomar um pouco de 
sol com.a água sôbre ao pele. 

O biscoiteiro apareceu e foi uma farra em busca dos petiscos. 
O certo é que nunca aproveitei tanto as delícias da praia como no 

último domingo. 

* * * 
UM DIA NO CLUB DE CAMPO: - Piscina - Salão de refeições - Muita 

alegria - Jogos diversos - Salão de baile - Música. 

UMA VISITA AO MERCADO 

Há pessoas que preferem fazer compras nos grandes mercados e 
há outras que dão preferência às feiras-livres e armazéns. 

Em tôdas as cidades há um mercado municipal, onde sê encontra 
de tudo, desde os cereais, até as carnes, verduras, ovos, e miudezas. 

Visit.lndo o Mercado Municipal de Curitiba, tive oportunidade de 
constatai' o belo sortimento variado e exposto à venda, como também 
me chamou a atenção o asseio, higiene e a boa ordem que existe nas 
diversas J.ependências do grande mercado da Cidade Sorriso. 

O prédio destinado a êsse comércio é de linhas modernas, bastante 
espaçoso, ocupando uma grande área. Logo ao entrar, vêem-se 
:;.s primeiras repartições repletas de mNcadorias, servidas por gente 
lim-pa e delicada e com isso tem-se a sensação de se estar numa casa 
comercial bem sortida. Penetrando-se mais para o interior, encontram
se escadas que vão nos levar a outras dependências bem supridas e de 
utilidades as mais variadas. 

As confecções à venda são nndo bonitas e bem feitas; calçados 
são vistos de todos os feitios e preços. 

A seção de verduras, frutas, tubérculos e cereais igualmente im
pressiona, pela ordem, limpeza e qualidade. 

As dependências destinadas aos sanitários são as mais modernas 
que se podem encontrar e o turista diz mesmo: nunca vi isto em cidade 
alguma do BrasiL 

Curitiba está portanto de parabéns. 

::' * * 
UMA VISITA A CHACARA SANTANA: - Flôres em profusão - Mudas de 

folhagens - O gôsto do proprietário - Dependências reservadas para os antu
riuns. 

* '!' * 
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AS FESTAS DE ANO BOM 

De todos os dias do ano, o 1.0 de janeiro, dia da Confraternização 
Universal, é o que tem sido mais festejado por todos os povos do Mundo, 
sem discriminação de raça ou religião. 

Em dezembro, todos se preparam para as festas natalinas de for
matura. 

Aproxima-se a passagem do ano, 31 de dezembro, os corres-corres 
se sucedem nas ruas e as famílias se preparam para a noite famosa. 

Grandes bailes são programados pelos clubes, cujos freqüentadores 
esperam a passagem do ano, bebendo, comendo ou dançando. Nas casas 
familiares há a tradicional ceia, que hoje em dia parece ser mais para 
os velhos. 

As festas de Ano Bom, em S. Paulo, são muito animadas, todo o 
comércio se fecha e nesse dia santificado, as igrejas fazem os seus cultos, 
principalmente a igreja católica, cujas missas matutinas e vespertinas 
são rezadas com acompanhamento de cânticos escolhidos para êsse dia. 

A meia-noite do dia 31, quando soam as 12 badaladas, anunciando 
a entrada triunfal do novo ano, começam os sinos a tocar; os apitos 
das fábticas se fazem ouvir por todos os cantos, as buzinas dos auto
móveis também ressoam e todos anunciam em altos brados a partida 
dos findos 12 meses, que deixaram o lugar, talvez sem saudade e de
cepcionados, para os que chegam, repletos de esperanças. 

Um brinde é levantado e quando a manhã do dia 1.0 surge, vem 
também com êle o desejo de um novo ano, talvez mais calmo e menos 
agitado que o anterior. 

PROMESSA CUMPRIDA NA APARECIDA DO NORTE: - Transporte usado 
- Missa a que assisti. - Grande movimento de visitas à Santa Pad::oeira. 

* * * 

U~IA VIAGEM DE AUTOMóVEL 

Há pessoas que não gostam de viajar de automóvel porque dizem 
que cansa muito. 

Todavia é grande o número de turistas que dão preferência a êsse 
veículo para suas viagens. Em julho de 1960, entramos em nosso carro 
e seguimos para Brasília, via Barretos, onde chegamos depois de 7 
horas de viagem. Aí pernoitamos. 

Na manhã seguinte, passamos pela ponte Afonso Pena sôbre o Rio 
Grande e atravessando parte do Triângulo Mineiro chegamos a Goiâ
nia, depois de longas horas de percurso. Em certos trechos pudemos 
observar a vastidão de terrenos incultos, cobertos de mata rala e arbus
tos, por onde passa majestosa estrada de rodagem, tôda asfaltada, de
safiando a região impenetrável e agreste. 

Depois de passarmos três dias em Goiânia, viajamos para Brasília; 
o panorama que se descortina durante êsse trajeto é espetacular; vales, 
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colinas, chapadões, campos cerrados e uma abundância de riachos ca
racterizam o Planalto Central. 

Ao aproximar-nos de Brasília, o automóvel deslizou mansamente; 
penetramos na Cidade Livre e logo mais estávamos no Brasília Pa
lace Hotel. 

A viagem de volta foi feita, via Triângulo Mineiro, Paracatu, Belo 
Horizonte e São Paulo. Nesse tl'ajeto, com mais densa povoação, tive
mos o ensejo de conhl'Cer outras cidades, como Estrêla do Sul, região 
de ativa garimpagem. 

* * * 
VISITA A UM HOSPITAL 

Seria muito importante se todos se lembrassem, de vez em quando, 
de visitar um hospital ou casa de saúde, pois com isso talvez houvesse 
mais espírito de humanidade, mais compreensão, menos disputa de 
cargos elevados, menos falsidade e menos exploração. 

Há pouco tempo, papai estêve internado na Beneficência Portu
guêsa, onde sofreu uma intervenção cirirgica, que o obrigou a ficar 
quase dois meses em tratamentp nessa casa de saúde. 

Mam.ãe permaneceu todo tempo ao lado dêle e quando o viu são e 
salvo resolveu fazer uma visita demorada a todo o hospital. Percorreu 
as várias dependências onde trabalham numerosos funcionários, encon
trando farmácia, tesouraria, sala de recepção, refeitórios, lavande
ria etc. 

Leva1a por um dos diretores do hospital, pôde mamãe visitar mui
tos doentes e ir até às enfermarias. 

Constatou com tristeza profunda que muitos enfermos, portadores 
de defeitos físicos, retardados mentais ou epiléticos, ali estavam, leva
dos por suas famílias, que apelavam para os milagres da terapêutica 
J:l1.oderna ou à cirúrgica, em busca de um tratamento para faz&.los gozar 
a vida, felizes e com saúde. Tudo o que viu impressionou-a fortemente 
e é por isso que a visita de vez em quando a um hospital é uma neces" 
sidade, além de ser uma caridade, quando acompanhada de uma ação 
que sirva para minorar o sofrimento dos doentes. 

UM PIQUENIQUE MAJ,OGRADO -- Decepção geral - Chuvas torrenciais. 

* * * 
Ul\1 CONVESCOTE 

Nos arredores de São Paulo há lugares pitorescos e agradáveis, 
para onde convergem muitas pessoas a fim de se refazerem das labutas 
diárias. 

Várias escolas costumam organizar convescotes nesses lugares 
aprazíveis, levando às vêzes até uma bandinha para divertir os alunos. 
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Certa vez, a direção do meu colégio resolveu passar um dia na Can
tareira, levando as classes de alunos secundários, pois os pequenos tra
zem responsabilidades maiores. 

As 8 horas, estávamos todos na pequena estação dessa via férrea e 
logo mais já nos sentíamos bem à vontade. Todos queriam conhecer 
êsse recanto maravilhoso de São Paulo, principalmente as aves que são 
vistas no lugar e que chamam a atenção pela sua variedade e beleza. 

Depois de percorrermos todos os lugares pitorescos do grande par
que da Cantareira, já às 10 horas, fomos para nossas competições, cujos 
jogos constituíram uma distração para todos. 

As 13 horas, procuramos as dependências reservadas aos conves
cotes. 

Foi uma confraternização digna de nota que nunca mais esquecerei. 

UMA PESCARIA: - Os apetrechos usados - Rios piscosos - Peixe, ali
mento saboroso - A semana Santa e a procura de peixes. 

* * * 

VISITA A REFINARIA DO CUBATÁO 

A Refinaria Presidente Bernardes, a maior do Brasil, está insta
lada em Cubatão, no Estado de São Paulo. 

Juntamente com um engenheiro amigo, papai visitou a famosa 
refinaria e quando chegou em casa, contou-nos tudo que viu. 

Enumerou êle as maravilhas do petróleo bruto que fornece cente
nas de subprodutos, que são industrializados e largamente en.pregados 
Em nossos lares. 

Viu de perto o armazenamento do petróleo, dos produ~os indus
triais, a fábrica de asfalto, o oleoduto, fábrica de fertilizantes, os depó
sitos do gás liqüefeíto, corpo de bombeiros, enfim, ficou êle extasiado 
admirando essa riqueza que já desponta no Brasil como uma fonte c.e 
salvação. 

Papai procurou cientificar-se como chega o petróleo à refinaria e 
ficou sabendo que êle vem dos navios petroleiros ancorados em Santos, 
por meio de oleodutos e daí, depOiS de passar pelas refinarias, segue 
bombeado para Utinga, subindo a Serra do Mar, quando então é en
tregue aos distribuidores. 

Por enquanto, disseram a papai, a grande Refinaria produz: gaso
lina de dois tipos (a comum e a azul), óleo diesel, óleos combustíveis, 
querosene, gás liqüefeito, eteno (para plásticos), propeno (para ace
tonas, detergentes e explosivos) e outros inúmeros produtos que vieram 
favorecer os brasileiros. 

Depois que ouvi a narratíva de meu pai, só espero ter uma opor
tunidade para visitar a Refinaria Presidente Bernardes. 

VISITA A UM JARDIM PúBLICO: - Suas atrações - Aves e animais -
Sua localização. 

* * * 
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MEU CURSO PRIMÁRIO 

E' com bastante saudade que me recordo do meu Curso Primário, 
principalmente de minhas professôras as quais nunca poderei esque
cer, pois as quatro que tive, tôdas foram boas mestras, competentes e 
carinhosas. 

Não repeti nenhum ano e sempre fui aprovado com boas notas, 
no entanto, posso afirmar que em geografia não era dos melhores 
alunos. 

No 2.° ano, minha professôra organizava testes de aritmética e 
fazia batalhas em classe, entusiasmando os seus alunos. 

Já no 3.° ano, organizávamos sérias disputas, havendo classe A e 
classe B. A matéria escolhida era "Conhecimentos Gerais". Quase 
sempre a minha turma saía vencedora em História do Brasil, mas em 
Geografia. .. ér2.mos um fracasso e a professôra nos repreendia ccrn 
muita severidade. 

Quando passei para o 4.° ano, meu pai presenteou-me com um 
belo relógio, porque fui o 2.0 classificado. 

Durante o ano me esforcei o máximo, não só para cumprir meus 
deveres como exigiam meus pais e a professôra, como também pensan
do na recompensa que teria no final. 

Pois bem, dezembro chegou e eu fui classificado em 1.0 lugar, con
seguindo o diploma com nota 98; nessa oportunidade recebi de meus 
pais uma linda bicicleta e a promessa de um passeio a Brasília, o 
maicr sonho de minha vida. 

Tudo consegui, pois papai cumpre o que promete. 

MEU :;URSO DE ADMISSAO:- As minhas professôras - Matérias que mais 
aprecio - O ginásio que vou preferir. 

* * * 

EU VI NASCER BRASíLIA 

o Brasil teve como primeira Capital, Salvador da Ba1iia; mais 
tarde, a sede do govêrno passou a ser o Rio de Janeiro, cidade privi
legiada pelas belezas naturais que encerra, belezas essas comentadas 
em todo o mundo. 

Os brasileiros, no entanto, não concordavam com a localização da 
capital junto ao litoral, sujeito a ataques de inimigos e que portanto 
deve~'ia ser mudada. Foi então que apareceu Júscelino Kubitschek de 
Oliveira, homem de coragem impressionante, que não medindo es
forços e amparado pela maioria dos Congressistas levou avante o velho 
sonho: construir Brasília entre os chapadões e colinas do Planalto 
Central, feito que deslumbraria o mundo, embora o povo brasileiro 
tivesse que arcar com sacrifícios inauditos. 

A 21 de abril de 1960, todo o país viu nascer Brasília, a capital da 
esperança, sonho que acalentaram grandes homens do Império e da 
República. 
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Aí está a História do Brasil, que relata os discursos inflamados de 
José Bonifácio no reinado de D. Pedro I, pedindo a transferência de 
nossa capital para o interior. Muitos outros se suceder~m, inclusive 
Visconde de Pôrto Seguro, que visitou a região do Planalto, e de For
mosa escreveu aos conselheiros do Império, enaltecendo as belezas sem 
par daquelas regiões desconhecidas de todo país. 

Os clarins soaram ao amanhecer de 21 de abril de 1960 e os sinos 
badalaram anunciando ao mundo o feito mais arrojado do povo bra
sileiro. 

A FUNDAÇAO DE MINHA CIDADE: - Onde fica - Seus edifícios públicos 
- Sua rede escolar - Sua população - Suas igrejas. 

* * * 

lJMA FESTA 

Minha família até bem pouco tempo residia em São José dos Cam
pos, onde papai exercia as funções de caixa de um banco local; agora 
estamos em Campinas, uma cidade maior e ótima, sob todos os pontos 
de vista. 

Recordo-me perfeitamente do tempo que passei em São José e sinto 
grandes saudades das festas a que assistia em companhia de mamãe. 

Certa vez, uma colega muito rica fêz anos e seus pais prepararam
lhe uma festa extraordinária. 

Estavam na cidade os dois cómicos Fuzarca e Torresmo, que, con
vidados especialmente a comparecerem à reunião, não se recJ.saram e 
dêsse modo tivemos a satisfação de encontrá-los lá, mais erlgraçados 
que nunca, no meio da criançada. 

Um grupo de garotos executou um bailado original, ensa.:.ado espe
cialmente para essa festa. Alguns rapazes do Rio Grande do Sul, que 
estavam em São José, cantaram umas canções gaúchas, acompanhados 
por uma harmônica e dançaram um sapateado típico das regiões sulina..;. 

Eu estava doido de alegria ao ver tantas novidades; contava so
mente 12 anos de idade e ainda não estava acostumado a assistir festas 
como essa. 

Depois das representações, começamos a dançar, levados peln. mú
sica de um conjunto especializado. 

Impossível portanto esquecer-se desta festa. 
UMA FESTA CíVICA - A bandeira desfralda - Discursos - Homenagem 

aos expedicionários brasileiros. 

* * * 
VISITANDO IGREJAS 

Segundo uma lenda antiga, os jovens, em busca da Felicidade, na 
Grande Noite de Natal, deveriam visitar Igrejas, em homenagem ao 
Menino Jesus. 
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Dentro dessa lembrança, meu pensamento percorre as mais lindas 
igrejas do Brasil e minh'alma vibra em grandes emoções ... 

- Igreja de minha Terra Natal! Pequena, singela, mas encan
tadora! 

Lembranças da l.a comunhão, a Hóstia, a missa, o sacerdote, ° som 
do órgão, hinos suaves, as flôres, as virgens, os anjos, as preces ... Que 
saudade! 

Nas igrejas das pequenas cidades, os sinos repicam nas festas e 
tangem na tristeza. 

"Sino coração da aldeia 
Coração, sino da gente! 
Um a sentir quando bate 
Outro a bater quando sente!" 

- Esta igreja, magnífica, em S. João d'EI-Rei, grande, histórica, 
tôda cheia de Arte maravilhosa, guarda as esculturas inesquecíveis do 
Aleijadinho! . .. De Arte e História falam também as famosas igrejas 
da Bahia ... 

- Há igrejas notáveis no Rio de Janeiro, como a Candelária, Sto. 
Antônio dos Pobres, Sto. Antônio dos Ricos. .. Lá na GuanalJara, um 
sineiro, músico, grande artista, tange, na voz dos sinos, as notas vi
brantes do Hino Nacional! 

- Em S. Paulo, destacam-se a primorosa Igreja de S. Bento, a 
imponente Catedral, enorme, tôda feita de cimento armado, a Igreja 
da Saúde, de grande beleza; a Igreja de S. Judas Tadeu, alegre, movi
mentada cheia de luzes. .. Quanta Fé! 

- Na indescritível Brasília, uma Catedral em construção lembra 
as catacumbas dos primeiros cristãos; e, pequena, graciosa, mística, 
sedutora, 'no Palácio da Alvorada, em forma de espiral que se ergue 
para o Céu, uma capelinha, um altar, uma cruz, um ramo de flôres e 
Nossa Senhora da Alvorada! 

Capelas pequeninas, ermidas solitárias, grandes igrejas, suntuosos 
templos! Em tôdas e em todos, sempre a Presença Divina, a Paz, o 
Perdão, o Amor. 

Manoela Joaquina 

* * * 

UMA REPORTAGEM FUTEBOLíSTICA 

São Paulo e Corintians encontravam-se no tôpo da tabela de classi
ficação do Campeonato Paulista de Futebol. Ambos haviam cumprido 
uma boa atuação em todo o certame e tinham no seu passivo, somente 
quatro pontos perdidos, conseqüência de uma derrota e dois empates. 
O Estádio Municipal do Pacaembu estava repleto de torcedores, ávidos 
por assistirem ao jôgo final que reunia os tradicionais clubes paulistas 
em um clássico do desporto das multidões. 
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Fora do estádio, estavam centenas de veículos estacionados: auto
móveis, jipes, peruas e caminhões davam externamente, uma idéia do 
que se passava dentro do estádio, isto é, da multidão de aficionados do 
futebol, à espera de presenciar um grande embate. 

Aproxima-se a hora do início da contenda: os jogadores aden
tram o gramado, onde já se encontram os juízes. A expectativa é geral. 
O nervosismo toma conta dos 22 jogadores já alinhados, pois a respon
sabilidade é grande: dêsse encontro depende a sorte do campeonato. 

Afinal, o árbitro trila o apito e o jôgo começa. Jogadas de lado 
a lado se sucedem; dribles, ataques, "bicicletas", "carrinhos", defesas 
de goleiros e todos os lances próprios de uma partida de futebol, até 
que o quadro mais feliz, melhor entrosado, consegue um tento. E' o 
Esporte Clube Corintians Paulista que logra êsse feito maravilhoso, 
pouco antes de se findar a contenda. Com êsse resultado, o Corintians 
sagra-se campeão, para gáudio de sua imensa legião de torcedores. 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 

* * * 
SUGESTõES: 

- Um aluno distraído - Um noivado desfeito 
- Um engraxate do largo da Matriz - Um menino desonesto 
- Uma festa cívica - Uma briga na rua 
- Uma praia em dia de sol - Meus exames finais 
- Narrar um filme cinematográfico - A vida de um favelado 
- Meu divertimento predileto - O meu lar 
- Um ato de nobreza - A formatura de um parente 
- Narrar um fato pitoresco - As doenças que já tive 
- Um piquenique malogrado 
- Uma viagem de avião 

- A minha infância 
- Meu maior inimigo 

- Uma viagem de trem - A vida do trabalhador rural 
- A vida de um palhaço 
- Um passeio à cidade 

- Como procede o bom aluno 
- Um dia de sol na praia 

- Passeio ao jardim zoológico - A vida de um escritor. 

Cartas 
Carta é um tipo de redação, em que a maioria dos estudantes en

contra dificuldade, alegando falta de assunto. 
Escrever uma carta familiar é exprimir com palavras simples o 

que sentimos, naturalmente contando à pessoa a quem nos dirigimos 
tudo o que se passa conosco e no lar, mas isto somente quando se trata 
de pessoas de nossa intimidade. 

Quanto ao emprêgo dos pronomes é incontestável a verdade: não 
sabe escrever carta quem não tem noção de gramática, principalmente 
de pronomes e verbos. 
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Cartas de agradecimentos e suas respostas 

I -- Fábio escreve a vovó Inês agradecendo-lhe o presente recebido. -
TRAT. 3: PESo SING. - SRA. 

Querida VOVÓ, 

Hoje foi um dia de festa para o seu netinho, que recebeu o presente 
que a Sra. lhe mandou, juntamente com uma cartinha carinhosa. 

O terninho ficou ótimo e eu gostei muito da côr; como sempre, 
acho que a Sra. tem muito gôsto. 

Papai e mamãe vão bem e pretendem fazer uma viagem ao sul, a 
fim de visitarem os parentes; esperam sàmente as minhas férias para 
que eu possa ir também. 

A Sra. não imagina como tenho estudado; minhas notas têm sido 
muito boas e há pouco tempo ganhei uma medalha de prata. Estou 
fazendo o 3.0 ano primário como a Sra. sabe, e felizmente não encontro 
dificuldade em nenhuma matéria. Tenho certeza de que passa:rei para 
o 4.° ano, conforme o desejo de meus pais. Minha mãe que já lecionou 
quando solteira é muito enérgica comigo e não admite falhas na escola. 

Bem vovó, estou ouvindo chamado de papai e vou ver o que há. 
Receba um abraço do netinho que lhe pede a bênção. 

Fábio 
Rio de Janeiro, 15-10-1961. 

II - D ... a. Inês respondeu à carta do netinho. - TRAT. 2." PESo - TU 

Meu caro netinho 

Fábio, estou surpreendida com tua cartinha; achei-a muito bem 
escrita e sobretudo muito carinhosa. Não podes fazer idéia como me 
sinto feliz por ter um netinho assim, tão cônscio de suas obrigações. 

Quis mandar-te um terninho, desta vez, porque quando aqui esti
veste dizias a tua mãe que um terninho azul estava te fazendo falta. 
Também não é possível fazer-te muita roupa, pois estás crescendo como 
uma "bananeira". 

Bem sei que tua mamãe é muito exigente, mas precisas compreen
der que é para o teu próprio bem. Desejamos que sejas um môço ins
truído, educado e que possas, nos dias de amanhã, desempenhar um 
cargo de confiança ou granjeares uma profissão liberal, digna de um 
homem de brio. 

Então, papai e mamãe querem ir para o sul? Por que não ficas 
com a vovó? A viagem é cansativa, principalmente de automóvel. Em 
todo o caso, se resolvel~es vir para São Paulo mandarei o vovô te buscar. 

Como vão de calor aí no Rio? As chuvas por aqui ultimamente, 
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têm feito transbordar o Tarnanduateí, bem perto de onde teu vovô 
trabalha. 

Envio a todos o meu abraço e ao querido netinho a bênção da vovó 
Inês. 

São Paulo, 1.0 de novembro de 1961. 

III - Luís Augusto escreve a sua mãe agradecendo-lhe a coleção de livros 
que lhe enviou - TRAT. - SRA. 

Boa mamãe 

Estou recebendo hoje a belíssima coleção de dicionários que a Sra. 
me mandou, o que me será muito útil. 

Tenho uma boa biblioteca aqui em Belo Horizonte e acredito que 
ao terminar meus estudos vá precisar transportá-la, por intermédio 
de emprêsa de transportes, aí para São Paulo. Todos os livros de que 
disponho me têm sido valiosos para estudo e até colegas os procuram 
com o fim de consultá-los. Como a Sra. sabe, gosto imensamente de 
ler e ainda mais quando se trata de obras de valor. 

Meu Curso de Medicina tem sido dos mais eficientes e sinto que 
serei um médico dedicado aos meus doentes. Cursando o último ano, 
já estou em atividade nos hospitais, praticando ao lado dos professôres. 
No outro dia deu-se um caso em que foi preciso minha intervenção e 
me saí tão bem que não posso deixar de narrá-lo: Eu estava na fazenda 
de um colega quando nos apresentaram um doente com a.pendicite 
aguda: logo que o vi fiz o diagnóstico, dando ao doente algmras horas 
de vida, caso não fôsse atendido com urgência. 

Resolvi então operar o homem com os recursos de que dispunha 
e salvei-o de morte certa. 

Bem mamãe, por hoje aqui fico, enviando-Ihe meu abraço e pe
dindo-lhe a bênção. 

Luís Augusto 
Belo Horizonte, 5 de setembro de 1961. 

IV - Dna. Lourdes responde a seu. Illho Luís Augusto - TRA'!'. - Z.O pes. TU 

Meu caro filho 

Estou satisfeita ao saber que estás com saúde e que breveIij.ente 
concluirás o curso que sempre ambicionaste fazer. Os sacrifícios de 
tantos anos serão coroados com a glória, justo prêmio para os que lutam. 

Teu pai, falecido quando tinhas somente 11 anos, sonhava para 
seu filho um futuro brilhante e bem sabes que êle não media sacri
fícios para que seus filhos estudassem e sua família tivesse confôrto. 

Hoje, já no término de tua carreira, cumpre-nos relembrar com 
saudades a figura serena, honrada e querida de teu pai. 
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Quanto à tua biblioteca, sinto-me orgulhosa, sabendo que a colo
cas em lugar de destaque entre as tuas preocupações e isto bem de
monstra o carinho e o zêlo que tens pela leitura. 

Teu irmão vai bem nos estudos; não me dá nenhum trabalho e 
cumpre religiosamente seus deveres. Tua tia Ofélia, como sempre, é 
a nossa companheira e conosco partilha das alegrias e tristezas da 
vida. 

Quero que continues sempre otimista e desejoso de vencer num 
futuro próximo. 

Enviando-te abraços de todos, abençoa-te a mamãe 
Lourdes. 

São Paulo, 20 de setembro de 196],.. 

v - Walkyrinha escreve à vovó que está na Europa comunicando-lhe o 
recebimento dos presentes que ela enivou - TRAT. 3.a peso sin~. 

Querida vovó 

Parece-nos que já faz anos que não a vemos e no entanto, somente 
há um mês que está longe de nós. 

Foi um rebuliço e uma alegria sem par a chegada aqui em casa 
dos presentes que a Sra. nos mandou. A Elaine pulou quando viu sua 
linda boneca espanhola e Maria da Graça ria feliz com a sua portu
guêsa nos braços. A minha italianinha também causou sensação. A 
Sra. teve uma boa idéia comprando-as em três países diferentes e posso 
afirmar não saber qual delas é a mais bonita. 

Estamos felizes por saber que a Sra. e o vovô estão aproveitando 
a viagem tão merecida. Não se preocupe conosco pois estamos todos 
bem de saúde; apenas gostaríamos de receber semanalmente suas 
notícias. 

Tivemos uma festa no Colégio, tendo Elaine e eu tomado parte; 
a ela compareceram todos os pais dos alunos e muitos convidados. 

Sentimos por demais a sua falta, mas compreendemos que o seu 
descanso está acima de tudo. 

Mamãe e papai enviam ao vovô e à Sra. muitas saudades e mi
nhas irmãs e eu pedimos-lhes a bênção, mandando-lhes muitos beijos. 

Da netinha 
São Paulo, 1-1-1962. Walkyrinha. 

VI - A vovó responde à neta Walkyrinha - TRAT. - 2.a PESo SING. 

Minha querida netinha 

Recebi tua cartinha e palavra que já estava aflita com a falta 
de notícias. 
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Na verdade temos aproveitado muito nossa permanência na Eu
ropa e nunca pensei ter a felicidade de encontrar tanta gente de cos
tumes os mais variados e tantos lugares interessantes. 

Em Portugal, ficamos encantados com a hospitalidade de seu povo, 
as belezas sem par de seus monumentos, o seu clima ameno e saudável; 
e que dizer então de suas frutas e seus campos bem cultivados, o que 
nos pareceu um jardim encantado feito pela mão do homem. 

De Portugal passamos para a Espanha, a terra das touradas; ali 
o turista admira o pitoresco das paisagens, originalidade dos costumes, 
a abundância de obras de arte e as reminiscências históricas, tanto nas 
cidades grandes, como nas pequenas. 

Na Itália, o turismo, que é amparado e bem dirigido, constitui 
uma fonte de renda para o país; suas igrejas, parques, monumentos, 
cidades históricas e jardins, são um enlêvo para nossos olhos. 

Agora é que vamos visitar tudo isso e pessoalmente é que poderei 
contar às minhas netas o que vi neste majestoso país. 

Pretendo ainda ficar mais um mês por aqui, quando então regres
saremos ao Brasil. 

Abraços ao papai e mamãe e beijos à Elaine, Maria da Graça, Sil
vinha e a ti também. 

Roma, 30-1-1962. 

A vovó que te abençoa 
Carolina. 

Cartas de felicitações 

I - Luísa felicita Joaninha pelo s('u aniversário - TRAT. - 2.' peso SING. 

Querida Joaninha 

Que alegria! Que satisfação deverá reinar em tua casa no próxi
mo dia 6!... Completas mais um ano de vida, alcançando a casa das 
dez primaveras. 

Estou feliz por fazer parte do rol de tuas amigas e só fico triste por 
não poder estar aí nesse dia tão alegre e festivo. 

Agora estamos separados por longos quilómetros de distância, pois 
com a nossa mudança para Brasília vejo Santos tão distante. .. Não 
sei quando irei aí, pois papai, com êste novo emprêgo, parece não ter 
muita possibilidade de afastar-se por enquanto. 

Já sei que tua festa natalícia será um acontecimento entre as ga
rôtas de nossa idade que contigo convivem. 

Não te esqueças de mim à hora de partir o bôlo e aqui ficarei 
aguardando tuas notícias. 

Recebe, de longe, o beijo carinhoso de tua amiga e companheira, 
que, saudosa, te traz sempre no coração. 

Luísa. 
Brasília, 25-9-1961. 
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II - Joaninha escreve à Luísa agradecendo sua carta de felicitações 
TRAT .. - 2: PES., SING. 

Querida Luísa 

Não podes imaginar o que houve no meu aniversário! Tua carta 
chegou justamente no dia seis de outubro, à hora em que eu recebia 
uma bela cesta de flôres enviada pela família de Eliana, que bem co
nheces. Logo que apanhei a carta, percebi tua letra firme e segura, 
e logo disse a mamãe: é de Luísa! Senti uma dor no coração quando 
acabei a leitura da missiva benvinda, sentindo que não iria ver-te na
quele dia. Em todo caso, só a lembrança que tiveste dos meus anos 
compensou, em parte mínima, a ausência de tão querida amiga. 

No instante da festa, quando tôda família e amigos se achavam 
reunidos, lembrei-me de ti e justamente à hora que apaguei a velinha, 
um pensamento travêsso voou e foi até ai comunicar-se contigo. 

Sei que não poderás vir tão cedo para Santos, pois os negócios de 
teu pai assim o exigem; no entanto, vou escrever-lhe pedindo que te 
deixe vir passar as férias comigo. Combinado? Que achas da idéia? 

Com o meu abraço a todos, recebe o beijo carinhoso da tua, 

Joaninha. 
Santos, 12-10-1961. 

III - IJora, interna no Colégio, escreve à mamãe Iracy no dia de seus anos 
TRAT. - 3: PESo SING. 

Querida mamãe 

Hoje amanheceu um dia muito bonito; como sempre, as alunas 
ouvem a missa na capela do Colégio, às seis hs. da manhã. Levantei
me com um pensamento fixo: rezar muito pela paz e tranqüilidade de 
meu lar, a fim de que sua rainna seja feliz completamente. Sim, ma
mãe, a Sra. é a rainha de nossa casa, a soberana que nos guia, nos dá 
conselhos e nos ampara. 

E' hoje o dia de seu aniversário. Que poderei dizer-lhe? Apenas 
isto por enquanto: as minhas notas do boletim tôdas ultrapassaram 
oito e o meu comportamento é considerado muito bom, pois apenas 
cuido de meus deveres e procuro obedecer às irmãs que são carinhosas 
e boas. 

Agora ... Que direi mais a minha mãe? Sim, quero dizer-lhe que 
Deus por certo ouvirá minhas preces, pois supliquei-lhe que lhe dê 
muita saúde ao lado de papai, muitos anos de vida e que todos os dias 
se lembre da filhinha que, carinhosamente lhe pede a bênção, 

Dora 
São Paulo, 3-10-1961. 
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IV - Iracy escreve à filhinha acusando o recebimento de sua carta 
TRAT. - 2." PES., SING. 

Minha querida filha, 

É indescritível a satisfação que tive ao ler tua carinhosa cartinha 
que veio encher de alegria o coração de tua extremosa mãe. 

Bem sabes que nossa casa parece vazia com a tua ausência; és a 
nossa filha única, a nossa alegria e é sempre para ti o meu primeiro 
pensamento, ao levantar-me. Todos os presentes imaginãveis sôbre a 
terra, todo o ouro do mundo não seria igual ao que me mandaste, pois 
bem sabes que a maior riqueza que teus pais pretendem deixar-te é uma 
boa educação e uma sólida cultura. 

Em nenhum lugar poderíamos proporcionar-te o que desejamos a 
não ser num bom Colégio de Religiosas, onde, a par da instrução, terãs 
formado o teu carãter, preparando-te para os dias ãrduos do amanhã 
que se aproxima. Suportaremos, com coragem, a tua ausência, durante 
os anos necessãrios para complemento da educação aprimorada que 
pretendemos te dar. SaOOrãs ser grata num futuro não muito distante 
e jã agora vens apresentando um progresso nos estudos que nos faz 
os pais mais felizes da terra. 

Que Deus te abençoe, minha filha, é o que do fundo do coração te 
deseja a mãezinha, 

Varginha, 20-10-1961. 
I:-acy. 

v - Luís apresenta ft"licitaçõcs a José pela sua formatura. 
TRAT. - 2." PES., SING. 

Bom amigo José, 

Estamos nos aproximando do final de dezembro e sentimos que 
mais um ano vai findar-se. E é agora que te vejo de posse de um 
diploma de médico, tão duramente conquistado. Tôdas as palavras que 
eu empregasse, agora, para felicitar-te seriam poucas e vazias, pois, 
diante do brilhantismo com que recebes o teu certificado, é preferível 
que eu nem diga nada, apenas sinta a alegria de ser o teu melhor 
amigo. 

A tua classificação em 1.0 lugar, os elogios que os jornais te fizeram 
espontâneamente e o prêmio de urna viagem à França, que te conferiu 
a Faculdade, é o mãximo que um formando pode almejar, :nest~ mundo 
cheio de incertezas. 

Avalio a alegria de que estãs possuído, a felicidade de teus pais e 
amigos, dos colegas sinceros e também a de teus mestres. 

Estou percebendo que precisas de um bom descanso e por isso 
quero oferecer-te a nossa casa aqui em Santos, pois terãs naturalmente 
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umas férias bem merecidas e gostaria que viesses aproveitá-las aqui 
nesta boa cidade praiana. 

Com o meu grande abraço, aqui fica teu amigo de sempre, 
Luís. 

Santos, 30-12-1961. 

VI - José responde a carta de seu amigo Luís - TRAT. - 2." PES., SING. 

Bom amigo Luís, 

Que surprêsa, caro amigo! ... Recebendo a correspondência, hoje 
de manhã, -deparo com uma letra conhecida que percebi logo ser a tua. 
Só um amigo sincero como tu, poderia escrever tanta coisa a meu res
peito; aquêles elogios me deixaram emocionado. 

Sei que os jornais comentaram minha aprovação na Faculdade, 
como 1.0 aluno, mas achei tudo tão natural que não estranhei nada, 
considerando que há 15 anos só faço uma coisa: estudar, estudar. 
Estava desaparecido do mundo dos sêres vivos, para viver mais no mun
tio dos livros. 

Na verdade, Luis, estou mesmo precisando de um bom descanso e 
não te assustes; vou aceitar teu convite. Já conheço Santos e a última 
vez que aí estive adorei as praias. 

Sôbre a minha viagem à Europa, depois de acertar negócios par
ticulares é que para lá seguirei, a fim de aperfeiçoar meus conheci
mentos e isso será, de agora em diante, o meu ideal. É meu desejo 
continuar os estudos sôbre a pesquisa do Câncer, doença que tem de
safiado a ciência, durante anos. 

AgradJcendo-te tôdas as palavras amáveis e o convite que me fi
zeste, aqui fica o teu leal amigo. 

José. 
Curitiba, 20-1-1962. 

VII - Cláudia recebe felicitações da tia Alice pela ,sua. formatura. no I 
Instituto de Educação Padre Anchieta. - TRAT. - TU. 

Saudosa Cláudia 

Enfim, eis a professorinha que surge como uma rosa ainda mal 
desabrochada, no roseiral espinhoso dos jardins do magistério. Se a 
carreira que escolheste foi sempre a que sonhaste, por certo terás a 
recompensa num futuro não muito distante. 

Ser mestra, minha filha, não é vestir a tradicional saia azul du
rante anos, não é levar os livros debaixo do braço, com garbo e nobreza, 
não é ser ovacionada no dia do recebimento do sonhado diploma e 
finalmente, não é envergar o vaporoso vestido de baile e dançar a suave 
e maravilhosa valsa vienense, levada pelos braços do noivo, do papai 
ou do irmão. 
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Ser mestra... é ser mãe, é pertencer de corpo e alma ao aluno, 
embrião que surge e que precisa cuidado, zêlo, paciência, vigilância e 
carinho, para que se torne, quando adulto, aquêle que será o esteio do 
lar, o vanguardeiro da moral, dos bons costumes e a sentinela constan~ 
te da prosperidade e riqueza de um país. 

Muito, mas muito teria que falar-te, pois também sou mestra e 
sinto o quanto sou imperfeita no campo da didática necessária às crian
ças de hoje. 

Que Deus te cubra de glórias e que sejas, no futuro, uma boa mes
tra é o que te deseja a titia 

Alice. 
Pôrto Alegre, 2-1-1962. 

VIII - Cláudia responde a titia Alice. - TRAT. - 3." PESo 

Titta Alice, 

Foi com lágrimas a escorrerem sôbre as minhas faces, que li sua 
querida carta; forte emoção se apoderou de mim. 

É verdade, titia, já me convenci de que para ser mestra é preciso 
nascer com êsse dom, é preciso olhar a profissão com carinho e encará
la como um sacerdócio. Os professôres muitos fariam pela pátria co
mum, se fôssem bem compreendidos, bem amparados e gozassem de 
melhor confôrto para se dedicarem com mais tempo e carinho às crian
ças. 

Fator importantíssimo teria que ser levado em considenção: ne
nhum homem ou mulher deveria exercer o magistério se não gostasse 
da profissão e se não visse permanentemente no aluno o fut'lro da Pá
tria, os cidadãos de amanhã, os dirigentes de um povo. 

Quero ter a satisfação de dizer-lhe, titia, que já tenho uma cadeira 
numa Escola importante desta Capital e vou começar com uma clas~e 
de 2.0 ano primário. Estou entusiasmada e tenho certeza de que não irei 
decepcioná-la, nem a meus pais, pois gosto muito de crianças e vou 
me dar muito bem com elas. 

Em casa aguardamos sua visita e esperamos que a Sra. venha pas
sar uns dias conosco, em vista de estarmos em férias. Queira aceitar 
lembranças de todos e um grande abraço da sobrinha, 

Cláudia. 
São Paulo, 15-1-1962. 

IX - Carta de uma senhora felicitando a superiora de um Colégio pela 
inauguração de sua nova Casa de Ensino. - TRAT. - VóS 

Revma. Irmã Superiora 

Tenho a grata satisfação de felicitar-vos, pela vitória ora alcançada, 
com a inauguração das novas instalações de vosso modelar estabele-
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cimento de ensino. Confesso que êste grande feito não causou surprêsa 
para nós; sabemos da eficiência dêsse Colégio e portanto era mister 
mesmo que se ampliassem as suas instalações, construindo nova casa 
para o inicio de outros Cursos que o povo dessa cidade exige. 

Vossa Reverendíssima, que há pouco viajou pelos vários países da 
Europa, sabeis perfeitamente que o Brasil necessita do apoio moral das 
Irmandades Religiosas, não só no campo da instrução mas também 
como moralizadoras de nossos costumes neste país essencialmente 
católico. 

O vosso Colégio que, há muito, vem se impondo no campo educacio
nal, tem agora mais possibilidade de trabalhar na difusão de Cursos 
variados, muito necessários à mocidade desta grande terra. 

Fazendo votos pela vossa saúde, como também de tôda a congr&
gação, apresento-vos as minhas sinceras felicitações, pedindo a Deus 
vos dê a felicidade e paz que tanto mereceis. 

Josefina. 
Jundiaí, 15-10-1961. 

x - A superiol"a do Colégio escreve à dona Josefina, apresentando I 
agradecimentos. - TRAT. - 3." PESo 

Exma. sra. Josefina, 
É sempre com o coração envolto na mais profunda gratidão que 

recebo palavras repassadas de ternura e carinho como as que acabo 
de ler, virdas de tão digna dama da sociedade paulista. 

É ver jade que lutamos ardorosamente para conseguir o que aca
bamos de obter da Providência Divina, pélas mãos generosas do povo 
de Santos, São Paulo, Campinas e de tantas outras cidades que prezam 
as tradições de nosso Colégio. 

Na verdade, as instalações de nosso Educandário são as mais mo
dernas que se poderia imaginar; os engenheiros, empreiteiros, técnicos 
e todos os operários que aqui trabalharam, tudo fizeram para que o 
Colégio pudesse apresentar dependências modernas, abrigando, dêsse 
modo, tôda a juventude feminina que viesse em busca dos ensinamentos 
em nossa Escola. 

Agradecendo-lhe mais uma vez, não só em meu nome, como no de 
tôda nossa Congregação Religiosa, despeço-me pedindo a Deus que a 
cubra de bênçãos, juntamente com sua família. 

Irmã Superiora. 
COlégio Sagrado Coração de Maria. 

Santos, 1961. 

Cartas de solicita~ões 

I - Walter escreve a seu pai solicitando-lhe permissão para fazer o Curso 
de Direito em Recife. - TRAT. SR. 
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Prezado papai, 
Aqui estou estudando bastante como bem o Sr. sabe, considerando 

as notas que tenho tido. Já no 1.0 ano de Direito, sonho, quando for
mado, trabalhar no Norte do Brasil, pois tenho um grupo de colegas 
que pretende fazer o mesmo. 

Quero levar ao seu conhecimento que tenciono transferir-me para 
Recife, cuja Faculdade tradicional acolheu grandes homens do Impé
rio e da República. 

Sei que o Sr. e a mamãe vão ficar descontentes comigo e é por 
isso que estou lhes pedindo autorização e tenho certeza de que vou 
ser atendido. 

Aqui no Rio não posso me queixar da Escola, dos colegas e nem 
dos professôres que são competentes e cônscios de suas responsabili
dades. 

Não sei porque, gosto do Norte, embora tenha viajado somente 
uma vez por lá. Seu povo é hospitaleiro, franco e agradável. 

Espero receber uma resposta muito breve e por agora despeço-me, 
pedindo-lhes a bênção. 

Walter. 

Rio de Janeiro, 10-9-1961. 

II - o pai de Walter, sr. Tancredo, responde ao filho. 
TRAT. - 3." PESo - VOC~ 

Meu filho 

Apresso-me em responder sua carta, datada de 10 do corrente. 
Surpreendeu-me agradàvelmente sua solicitação de transferência para 
Recife e lá terminar os estudos de Direito. 

Meu filho, os dias de hoje não são iguais aos de ontem, em que 
os filhos viviam sob o domínio dos pais e tinham que ouvi-los até em 
pormenores de sua vida privada. Nesta época, os filhos são indepen
dentes quando completam 18 anos e você já tem muito mais. Fique sa
bendo que para muitos filhos isto foi um transtôrno, acarretando males 
que não se podem sanar; liberdade em excesso, sem maturidade, traz 
exageros que martirizam os pais. 

No entanto, com você, acredito que seja tudo diferente e eu me 
sinto orgulhoso em ter um filho que me escreve fazendo um pedido 
banal. 

Poderá ir para o Norte logo que conseguir transferência, mas antes 
venha dar-me um abraço e em sua mãe, que já está chorando a sua 
ausência. 

Que Deus o abençoe e que você consiga tudo de bom que a vida. 
pode dar é o que lhe deseja seu extremoso pai 

Tancredo. 
Goiânia, 23-10-1961. 
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III - José Tile escreve à madrinha Carolina, solicitando-lhe ajuda nos 
estudos. - TRAT. - SRA. 

Querida madrinha, 

Não compreendo como pessoas que se estimam possam viver se
paradas por longas distâncias. 

Aqui estou no Rio de Janeiro onde papai é obrigado a permanecer 
ainda por muito tempo, pois o exército não manda, ordena. 

Como a Senhora sabe, estou cursando o 3.0 ano primário e encon
tro alguma dificuldade em Português, principalmente em redação. Sei 
que a madrinha não trabalha mais, pois a neve dos cabelos brancos já 
cobriu sua cabeça e o cansaço venceu êsse físico indomável. No entanto, 
gostaria de tê-la conosco, madrínha, e para isso estou lhe escrevendo a 
fim de que a Sra. venha passar uns, dias aqui no Rio para me 
orientar e ensinar-me a maneira mais prática de s~ aprender a escrever 
sem erros. 

Tenho estudado bastante, minhas notas são muito boas, acho que 
a Sra. vai dizer que puxei a meu pai que era o modêlo dos filhos, o 
modêlo dos alunos e hoje o exemplo de um chefe de família, não é 
verdade? 

Esperando cartas suas, aqui fico, abraçando-a carinhosamente 
José Tile. 

Rio de Janeiro, 20-11-1961. 

IV - A madrinha de José Tile responde sua carta. - TRAT. 2." PESo 

Querido afilhado Tile, 

Ê sempre com a maior alegria que recebo cartas tuas, mormente 
quando se referem às boas notas que tiras. 

Na verdade, o inverno cobriu meus cabelos com a brancura da neve 
~ eu estou impossibilitada até de viajar, pois os meus 70 anos, bem vi
vidos, cheios de uma luta sem tréguas, foram agora dominados pela 
velhice que há muito rondava a minha porta. 

Sim, Tile, procurarei viajar para o Rio, atendendo a tua solicita
·ção, embora receie ser castigada pelo cansaço que certamente terei. 

Muitos exercícios próprios às classes do 3.0 ano levarei para que 
possas fazê-los sob as vistas de teu pai, que foi meu aluno. 

Fiquei satisfeita por ver tanta boa vontade de tua parte nos es
tudos; é preciso mesmo que saibas que somente com perseverança tudo 
se alcança. Acredito que venhas para São Paulo fazer o Ginásio, pois 
teu papai talvez volte a sua terra natal logo que lhe seja possível. 

Recomenda-me aos teus pais e recebe um abraço e um beijo da 
madrinha 

Carolina. 
São Paulo, 20-12-1961. 
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v - Olimpinho escreve a sua mildrinha convidando-a para sua festa de r 
formatura. - TRAT. 3.' PES., SRA. 

Querida madrinha 

O tão esperado mês de dezembro chegou com as festas tradicionais 
e dentre elas, está a minha formatura programada para o dia quinze. 

É com alegria, madrinha, que vou tirar o meu diploma com nota 
9,~, a segunda da classe. Papai vai me dar uma bicicleta 'como recom
pensa aos meus esforços e ainda prometeu deixar-me ir para Ubátuba 
passar as férias com a vovó. Regressando de lá, talvez no fim de janeiro, 
já começarei o meu Curso de Admissão ao Ginásio e pretendo ser o pri
meiro aluno, custe o que custar. 

Desejaria imensamente tê-la conosco no dia quinze, para assistir 
às solenidades da entrega dos diplomas que será feita pelo Inspetor de 
Ensino. Haverá entrega de medalhas e eu também vou receber uma. 
Mamãe encomendou ao alfaiate um terninho azul marinho especial
mente para êsse dia e convidou parentes e amigos. 

A noite, em nossa casa haverá uma reunião e quero vê-la entre as 
pessoas queridas. Combinado, madrinha? 

Papai e mamãe enviam-lhe abraços e por minha vez peço-lhe a 
sua bênção. 

O sobrinho e afilhado que muito a estima, 

Olimpinho. 
São Paulo, 1-12-1961. 

I VI - A madrinha de Olimpinho responde a sua carta. 
TRAT. - 2.' PES., SING. 

Querido afilhado 

Tua carta foi um bálsamo tranqüilizador para o coração de tua 
velha tia e madrinha; vejo que não me esqueces e sempre me estás 
escrevendo, ora para contar uma novidade, ora para falar de teus es
tudos. 

Sei que fôste um bom aluno no Curso Primário e espero que con
tinues a sê'-lo nos cursos vindouros; és inteligente, sadio e aplicado, 
qualidades que caracterizam os triunfos de um estudante. 

Estarei aí se Deus quiser e se minha saúde o permitir, pois tenho 
certeza que iria ficar muito triste se não pudesse tomar parte nessa 
festa tão esperada por todos. Tua solicitação, exigindo minha presença 
aí, será atendida. 

Não me surpreendeu saber que vais ganhar uma medalha e tirar 
o diploma com uma nota tão boa, pois isso era o que eu esperava, neste 
fim de ano, de um afilhado que honra as tradições da família. 

Depois que voltares de Ubatuba quero que passes também uns dias 
comigo, aqui em Belo Horizonte. 
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Com meu abraço a todos, envio-te a bênção e o beijo carinhoso 
da titia e madrinha 

Carolina. 
Belo Horizonte, 12-12-1961. 

I VII - Jorge escreve ao tio Zeca solicitando um emprêgo qualquer. 
TRAT. - SR. 

Prezado titio 

O mês passado estivemos a sua espera, em vista da promessa que 
fêz de vir passar uns dias conosco durante as férias. 

Como se foram êsses dias e nada de sua vinda, queremos saber o 
que houve. 

Como o senhor sabe, tirei o meu diploma de contador, neste fim de 
ano e desejaria trabalhar, conseguindo um bom emprêgo para ajudar 
meus pais que têm lutado muito. 

Estava certo de seu comparecimento às festas de minha formatura, 
pois deve ter recebido meu convite; nessa ocasião, era meu intuito soli
citar-lhe um lugar no banco onde o Sr. é gerente; aliás, estou cobrando 
a promessa que me fêz por ocasião do Natal, o ano passado, quando aqui 
estêve. Bem sei que os funcionários daí são escolhidos com muito crité
rio, e sobretudo pela competência; no entanto, quero afirmar-lhe que 
tudo farei para tornar-me digno do Sr., sabendo desempenhar com 
acêrto e correção as minhas funções. 

Durarte o mês de janeiro quero descansar, pois tive um ano de 
muita lut.l. Em fevereiro estarei de volta, quando então espero car
tas suas. 

Em Cf.sa todos se recomendam, transmitindo saudades. 
Enviando-lhe o meu abraço, aqui me despeço. Seu sobrinho 

São Paulo, 31-12-1961. 
Jorge. 

VIII - Zeca responde ao seu sobrinho Jorge, atendendo sua solicitação. 
TRAT. - 2.' PESo - 'TU. 

Meu caro sobrinho 

Tua carta chegou ontem quando eu saía para o banco e ràpida
mente a li, pois estava saudoso de todos. 

Infelizmente não me foi possível ir a São Paulo, neste fim de ano, 
passar as festas natalinas com todos daí, pois negócios inadiáveis im
pediram-me de sair do Rio. Fiquei triste por não poder abraçar os meus, 
na passagem do ano, principalmente mamãe que, já velhinha, reclama 
sempre a presença dos filhos, na tradicional ceia do Natal. 

Estou ciente de teu pedido e desde já vou ver o que posso fazer em 
teu benefício. 
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o banco ultimamente está passando por uma série de reformas, 
visando a ampliação de suas dependências e me parece que é uma boa 
oportuntdade para eu colocar-te trabalhando ao meu lado. Por êstes 
dias te escreverei qualquer coisa a respeito, podes esperar. 

Senti não estar presente às festas de tua formatura, a fim de dar-te 
um abraço na hora em que recebeste o diploma. Acredito que tôda fa
mília tenha comparecido, pois é sabido o quanto és estimado. 

Vou escrever a mamãe prometendo que estarei em São Paulo, a 
seu lado, durante o carnaval que se aproxima. 

Com um abraço, peço-te recomendar-me a todos, Teu tio 

Zeca. 
Rio de Janeiro, 10-1-1962. 

IX - Judith escreve ao padre de sua cidade solicitando-lhe ajuda para as 
órfãs de seu cOlégio. - TRAT. - 2," PESo - Plural 

Revmo. Padre Lourenço 

Que Deus esteja convosco e que vossa saúde permita estar dirigin
do a paróquia com aquela disposição que vos é peculiar, é o que desejo. 

Aqui no Colégio a vida é a mesma, todos os dias. De manhã assis
timos à missa na Capela e em seguida vamos para as aulas; às 11 hs. 
e 30 mino almoçamos e logo após rumamos para o recreio. 

O estudo depois das treze horas dá um sono. .. mas mesmo assim 
estudo bastante porque, do contrário, a Irmã encarregada me repreen
de e às vêzes até ameaça castigo. 

Padre Lourenço, as Irmãs do nosso Colégio estão ampliando uma 
área interna do prédio para abrigar órfãos e querem que as alunas an
gariem donativos para essa emprêsa beneficente e eu fiquei pensando 
a quem solicitar ajuda. 

Lembrei-me de vós, que fôstes por alguns anos capelão do Colée;io 
e assim podereis ajudar-nos pedindo donativos aos nossos conterrâneos. 

Como se trata de uma obra de caridade, sei que não vos recusareis, 
não é verdade? 

Recomendai-me a todos da paróquia e abençoai-me em nome de 
Deus. 

Limeira, 2-10-1961. Judith. 

Cartas de pêsames 

I - José Carlos escreve a seu amigo João apresentando-lhe pêsames 
pela morte do pai. - TRAT. 2: PESo do SING. 

Prezado João 

Acabo de receber telegrama de teu tio Juca, comunicando-me a 
morte de teu querido pai. 
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Surpreendeu-me tal notícia, pois êle, muito môço ainda, não era 
para deixar o convívio dos vivos tão cedo. 

Palavra que fiquei chocado com a comunicação. E' preciso, no 
entanto, bastante coragem para conformar-te; só Deus poderá dar-te 
ânimo para enfrentares os primeiros dias de luto, que são os mais tristes. 

Quero que apresentes a tua mãe os meus sinceros pêsames, bem 
como, os de todos os meus; muito breve iremos até aí fazer uma visita a 
ti e a tua famíliá; não o fazemos agora, por absoluta impossibilidade. 

Com o meu abraço afetuoso, despede-se o amigo de tôdas as horas 

José Carlos. 
São Paulo, 3-10-1961. 

II - Ana Maria escreve à colega Júlia, comunicando-lhe a morte de sua I 
irmãzinha. - TRAT. - 2." PESo do SING. 

É com muita tristeza que venho comunicar-te a morte de Mariazi
nha, ocorrida há oito dias atrás. 

Foi um choque muito grande para nós que amávamos aquêle pe
dacinho de gente, alegria e felicidade de nosso lar. 

Com apenas 3 anos, era de uma atividade espantosa, saltando pela 
casa como um colibri dourado, num jardim em flor. 

Meus pais estão verdadeiramente abalados e mamãe não sai do 
quarto, chamando a· tôda hora por ela. 

Não sei como vamos nos arranjar, pois em minha casa reina tris
teza e cOMpleta desolação. 

Papai está querendo levar-nos para ficar uns dias fora, pois só 
assim sairemos desta casa que só nos traz recordações. 
. Quero que apresentes aos teus as nossas recomendações e recebe 

o forte abraço de tua colega e amiga 
Ana Maria. 

São Paulo, 15-11-1961. 

III - Luís Carlos comunica, a um colega, a morte de seu professor de latim. I 
TRAT. - 2." PES., SING. 

Prezado amigo Antônio 

Cumpre-me o doloroso encargo de comunicar-te a morte de nosso 
prezado professor Carlos, ocorrida a semana passada; logo que passa
ram os primeiros dias de luto, apressei-me em comunicar-te o ocorrido, 
por saber que tinhas por êle verdadeira estima, quando freqüentavas 
o nosso tradicional Colégio. 

Nos últimos tempos notava-se em sua fisionomia muita tristeza 
e acredito que a doença que o acometeu estivesse minando aos poucos 
o seu organismo. Mesmo assim, suas aulas eram muito boas, caracteri
zadas pela clareza com que eram dadas. 
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Todo o colégio compareceu ao seu entêrro e o diretor proferiu co
movente discurso, quando seu corpo desceu à sepultura; sua morte foi 
muito sentida e acredito que teremos dificuldade em encontrar um 
professor igual. 

Sua família ficou profundamente grata às homenagens que lhe 
prestamos. 

Via-se no velório do hospital, onde êle morreu, numerosas pessoas 
que vieram trazer-lhe o último adeus. 

Enviando-te saudades de todos os meus, aqui fica o amigo de tôdas 
as horas 

Luís Carlo3. 
Ribeirão Prêto, 1-10-1961. 

IV - Carlos Alberto apresenta a Pedro seus pêsames pela morte de sua 
vovó ocorrida em CamDinas - TRAT. - 2." PESo SING. 

Meu bom amigo Pedro 

Acabo de ter conhecimento da morte de tua vovó, ocorrida há 
poucos dias. 

Essa notícia tive, por intermédio de Júlio, nosso amigo comum que 
chegou ontem de Campinas, onde se deu o infausto acontecimento. 

Lembro-me bem de dona Aparecida, uma senhora de grandes quali
dades e muito carinhosa para com os netos. 

Deus há de permitir que o consôlo venha logo, para aliviar os 
corações que ora choram a perda dêsse ente querido. 

Em casa, todos ficaram consternados e tristes. Mamãe vai escrever 
a teus pais, a fim de apresentar-lhes também os seus pêsames. 

Quero oferecer-te nossa casa para vires passar uns dias conosco, 
pois só assim poderás afastar-te um pouco das tristezas que ora te 
afligem. 

Terminando, peço-te transmitir nossas condolências a tôda família 
e receber o abraço do colega e amigo 

Carlos Alberto. 
Taubaté, 11-11-1962. 

V - João responde a seu amigo José Carlos, agradecendo sua carta de 
pêsames. - TRAT. - 2." PES. SING. 

Prezado amigo José Carlos 

Foi com emoção que recebi tua carta, consolando-me pela perda 
irreparável que sofremos com o desaparecimento de meu pai. Bem 
compreendeste o golpe desfechado sôbre o nosso lar e eu nem sei como 
agradecer-te essa espontânea participação em nossa dor. 

Aqui em casa, desde que meu pai se foi, tem sido uma tristeza in
descritível; mamãe chora dia e noite e, meus irmãos e eu nos senti
mos acabrunhados por vê-la nesse estado. 
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A missa de 7.° dia compareceram todos os parentes e amigos de 
papai e só então pudemos constatar o quanto era êle estimado. 

Estamos projetando vender nossa casa, pois sentimos que aqui 
não poderemos mais ficar; a presença de papai se faz sentir na sala de 
jantar, no dormitório, no jardim e em todos os cantos ouvimos a sua 
voz autoritária e severa, mas justa e disciplinadora. Quero agradecer
te mais uma vez a atenção que me dispensaste e apresento aqui os 
meus sinceros agradecimentos. 

Teu amigo certo, 
João. 

Barretos, 14-11-1961. 

VI - Júlia responde à amiga Ana Maria a carta que recebeu participando 
a morte de sua irmãzinha. - TRAT. 2." PESo SING. 

Minha boa Ana Maria 

Que carta tl'iste me mandaste, querida amigaI. .. Meus olhos en
cheram-se de lágrimas quando a li e por mais que me esforçasse não 
compreendia a perda irreparável de tua irmãzinha. Avalio perfeita
mente o profundo pesar que envolve teu lar e é com muita mágoa que 
me apresso a enviar-te os meus sentidos pêsames. 

Tôda minha família se surpreendeu ao tomar conhecimento dessa 
ocorrência, pois a pequena era forte e sadia. Espero que me contes, 
numa futura carta, o que vitimou a garôta. 

Bem sabes que estamos aqui ao inteiro dispor de todos os teus, 
nossos bons amigos, e portanto oferecemos o nosso lar para passares 
uns dias conosco, minorando, com isso, a falta que sentes de tua que
rida irmãzinha. 

Com o meu grande abraço e as minhas saudades, aqui me despeço, 
apresentando a todos os teus as minhas sinceras condolências. 

Recife, 30-11-1961. 

Tua amiga7 

Júlia. 

VII - Antônio responde a Luis Carlos dando ciência de sua carta. 
TRAT. - 2." PES., SING. 

Meu caro Luís Carlos 

Foi com surprêsa que hoje de manhã li tua carta comunicando
me a morte de nosso caro professor Carlos, perda irreparável que so
freu o nosso magistério e todos aquêles que, como nós, tiveram a fe
licidade de fazer o seu convívio. 

Fiquei chocado com a notícia, pois estava de saída para a Facul
dade onde deveria ter uma aula de Direito Penal. Meus pais, que ob-
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servaram a minha fisionomia quando lia tua carta, disseram-me de
pois, que eu me transfigurara, tal a comoção que de mim se apossou. 

Sabes que eu recebia sempre cartas dêle? Respondia-as com tôda 
a satisfação e mandava-lhe, com prazer, notícias de minhas notas. 

Há pouco tempo ele mandou-me dizer que não estava muito bem 
de saúde, mas que ia lutando, a fim de dar conta de suas responsa
bilidades. 

Vou hoje mesmo escrever a sua família e quero fazer-lhe uma vi
sita, por êstes dias. 

Com um abraço, despede-se o amigo certo, 

Antônio 
Pôrto Alegre, 11-10-1961. 

* * * 

Quarenta e um provérbios 
I - Chega-te aos bons e serás um dêles 
A experiência e observação nos mostram que o meio em que vive

mos influi muito em nossa maneira de pensar e de agir. Se procurar
mos as boas companhias, a amizade das pessoas decentes, nos habitua
remos a praticar boas ações, usar a verdade acima de tudo e andar com 
a consciência tranqüila. No entanto, se agirmos justament.c ao con
trário, teremos o velho adágio: Chega-te aos maus, serás pior que êles. 

Citemos um exemplo: - Um rapaz de boa família, de um momento 
para outro tornou-se um mau elemento; no entanto, ouvinJo os con
selhos de seus verdadeiros amigos, chegou-se a um grupo de jovens de 
bons costumes e naquela convivência salutar, procurou imitar-lhes os 
hábitos. Estando constantemente cercado de tão boas companhi~, 
transformou-se num rapaz exemplar para alegria de seus pais. 

* * * 
II - Comer pura viver e não viver para comer 
É aconselhável e mesmo recomendado pelos médicos que todos de

vem comer o necessário sem exceder-se, pois a comida demais só pode 
acarretar sérias conseqüências: sobrecarrega o aparelho digestivo e o 
sujeita a indigestões e outros males. 

Citemos um exemplo: - Dois amigos foram passar uns dias numa 
fazenda: João, o mais velho, somente comia às horas certas, enquanto 
Pedro, muito guloso, estava sempre a ingerir alimentos. Certo dia, Pe
dro teve uma indigestão eJ como o médico não chegasse a tempo, o me
nino morreu, para desespêro do amigo e da família. 

* * * 
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III - Nunca faça um bura,co para tapar outro 
1!:ste provérbio tem sua explicação, numa escola, por exemplo, onde 

seus diretores retiram um bom mestre que muito produz numa classe, 
para colocá-lo em outra, onde se faz mister a sua presença. 

Resultado: nenhuma delas obtém proveito. Também é o caso 
de se tirar botões de um vestido ainda bom e aplicá-los num outro novo. 

Há outra forma de se exprimir a idéia que êste provérbio encerra, 
recorrendo-se à expressão popular: "Não se deve desvestir um santo 
para vestir-se outro". 

* * * 
IV - Não há nada como um dia depois do outro 
Podemos aplicar êste velho adágio aos indivíduos que gostam de 

prejudicar os outros sem se aperceberem de que no futuro poderão so
trer o mesmo. 

Uma pessoa que hoje se recusa a fazer um pequeno favor a um 
seu semelhante, amanhã poderá precisar de alguém e não ser atendido. 

Também é o caso de um doente que não se desespera e aguarda 
sempre o dia de amanhã para recuperar a saúde. 

* * * 
V - Querer é poder 
l!:ste é um provérbio bastante usado pelas pessoas perseverantes 

que afirnlam, com muita sabedoria, que com trabalho e economia cons
tantes pode-se conseguir boa situação na vida. 

CitemJs um exemplo: - Para os alunos de dona Maria Teresa o 
lema tem sido: Querer é poder, expressão que é colocada em primeiro 
lugar em todos os trabalhos que executam. 

Também podemos citar o caso de um aluno que encontra sérias 
dificuldades no Português e que, trabalhando com a maior constância 
consegue vencer, com sucesso, acabando por gostar dessa matéria. 

* * * 
VI - Um é pouco, dois é bom, três é demais 
Para interpretar êste provérbio, consideremos uma pessoa que vive 

só, sem ter uma companhia ou com quem trocar idéia; duas pessoas 
seria o ideal, não considerando as discussões que de vez em quando 
surgiriam; três pessoas porém, seria demais, pois adviriam muitas 
brigas e a vida se tornaria muito desagradável, insuportável mesmo. 

Temos um exemplo na vida doméstica: Uma só empregada não dá 
conta do serviço; duas, executam o trabalho normalmente e três não 
fazem nada, porque passam o tempo na prosa e nas brincadeiras, quan
do não, nas discussões intermináveis. 

* * * 
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vn - Uma das mãos lava a outra 

Completando o sentido desta expressão diz-se: Uma das mãos lava 
a outra e ambas lavam o rosto. 

Isto é muito bom para alertar as pessoas que não gostam de pres
tar auxílio aos outros, mas exigem, de certo modo, que lhes prestem 
favores; é o mesmo que dizer o seguinte: Farei um serviço por outro 
que me fizeres. 

Citarei um exemplo: - Um médico muito bom recorreu a uma 
professôra pedindo-lhe ajuda, pois seu filho era muito distraído e pouco 
compreendia as lições. 

A mestra atendeu-o e tempos depois ela foi pedir ao médico uma 
consulta grátis para uma empregada e seu internamento num hospital, 
caso fôsse preciso. 

Foi prontamente atendida, pois o facultativo compreendeu que um 
favor só pode ser pago com um outro favor. 

* * * 
VIII - Roupa suja lava-se em casa 
Provérbio muito em uso na intimidade do lar. Refere-se às brigas 

entre familiares, as quais devem ser solucionadas sem barulho ou escân
dalo, principalmente impedindo que os vizinhos tomem conhecimento 
ou descubram tudo aquilo que deve ficar entre quatro paredes. 

Citemos um exemplo: - Uma família residente numa vila, teve 
um grande aborrecimento: seu chefe foi prêso por suspeita de roubo. 
Todos da casa tinham certeza de sua inocência, mas apesar disso êle 
foi levado à prisão. A vizinhança pensou que êle estivesse viajando. 
Dois dias depois foi sôlto por falta de provas e com isso essa loupa suja 
foi lavada em casa, sem escândalo, e sem estardalhaço. 

* * * 
IX - Tal pai, tal filho 
1!:ste rifão muito conhecido pretende provar que as qualidades ou 

defeitos de que muitas vêzes é portador um pai, refletem-se no filho. 
É sabido que outros provérbios encerram o sentido dêste: Filho de peixe, 
sabe nadar; filho de peixe, peixinho é. São várias as máximas que 
visam alertar que o pai tem uma grande responsabilidade, pois seus 
atos são imitados por seus filhos que vêem nêle um modêlo de virtudes 
e incapaz, portanto, de práticas desabonadoras ou desonestas. 

* * * 
X - Tempestade em copo dágua 
Aplica-se êste provérbio a fatos sem im'~ortância, mas que trazem 

absurdas repercussões, principalmente quando publicados com alarde 
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em jornais ou pelo rádio e que assustam o povo, sem contudo merecer 
destaque. 

Aplica-se, também, tal adágio, à atitude de certas pessoas que fa
zem, de um simples contratempo, uma verdadeira calamidade pública, 
gritam, esbravejam, reclamam da vida e não se convencem de que tudo 
que lhes acontece é passageiro e transitório. 

* * * 
XI - Quem vai ao vento perde o assento 
1!:ste velho adágio nos ensina que não se deve abusar de lugares ou 

empregos, descuidando-se das obrigações ou licenciando-se, sem moti
vos justos, pois na hora da substituição muitas vêzes são encontradas 
pessoas mais hábeis ou competentes, que tomam o assento daqueles que 
o deixaram na convicção de que nunca o perderiam. 

Citemos um exemplo: - Um aluno que sempre se conservou num 
lugar de honra na escola, começou a faltar, confiando na sua posição; 
aconteceu, porém, que um outro, também bom aluno, conseguiu galgar 
o 1.0 lugar e, com surprêsa de todos, tomou o assento privilegiado. 

* * * 
XII - Quem tudo quer, tudo perde 
VelhC' adágio popular aplicado aos que não se contentam com 

pouco e -Tivem a choramingar mais favores, querendo tudo para si, 
numa ambição desmedida; levam por isso muitas desvantagens, pois 
quando m~nos esperam, perdem tudo. 

Citemos um exemplo: - Um banqueiro que comumente empresta
va dinheiro a juros módicos a bons clientes, um dia achou que isso 
Ire rendia muito pouco. Passou então a emprestar a qualquer pessoa, 
mas a juros elevados, resultando perder o capital ganho muito lenta
mente, mas de modo seguro. 

* * * 
XIII - Quem dá aos pobres empresta a Deus 
Todo aquêle, que se compadece dos pobres, auxiliando-os e mino

rando as suas dores físicas e morais, está emprestando a Deus. 1!:le 
que é onipotente e nosso guia, recomenda que amparemos os mais 
humildes, cooperando para o seu bem físico e amparando-os mo
ralmente. Felizes aquêles que podem ajudar os seus semelhantes sem 
exigir uma recompensa, pois ela só pode vir de Deus que acompanha de 
perto tudo o que fazemos. Quem assim proceder estará prestando auxí
lio a Deus. 

* * * 
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XIV - Quem não deve não teme 
Isto quer dizer que não é preciso ter mêdo de coisa alguma nem 

mesmo da justiça e da lei, quando se é inocente; todos aquêles que não 
são responsáveis por más ações, vivem em paz com sua consciência e 
nada têm a temer. Calúnias e falatórÍos não atingem os que praticam 
o bem e a justiça, fugindo sempre às tentações, com ânimo forte e 
resolução. 

Citemos um exemplo: - Um menino que apresenta sempre boas 
notas, não receia repreensões dos pais e nunca teme o castigo. 

* * * 
XV - Quem semeia ventos colhe tempestades 
Velho provérbio português aplicado a quem não se porta conve

nientemente, imiscuindo-se em assuntos alheios. 
Citemos um exemplo: - Um menino passava por uma rua onde 

diversos garotos de sua idade brincavam, jogando aquilo que chamavam 
de amarelinha; deteve-se ali, atirando pedras sôbre o local do jôgo. Foi 
advertido muitas vêzes, continuando a arreliar os pequenos, até que os 
mesmos lhe aplicaram urna boa sova. 

Também podemos citar o caso de pessoas habituadas a fazer in
trigas e que só procuram a desarmonia dos lares. Para essa gente má, 
a tempestade de ódios se desencadeia com furor, sem dó e nem com
paixão. 

* * * 
XVI - Macaco não olha para seu rabo 
~ste provérbio vem de uma fábula: o macaco caçoa da cotia que 

não tem rabo, esquecendo-se de que outros animais criticam-no por ter 
o rabo muito comprido. 

Aplica-se essa expressão às pessoas que não olham seus própril>s 
defeitos e sim os do outro. 

Citemos um exemplo: - Um homem com uma grande cicatriz no 
rosto, critica o corte do lábio inferior de um transeunte que por êle 
passa, e com isso não vê seu próprio defeito. 

Neste provérbio devemos considerar também os defeitos morais, 
que às vêzes são piores que os físicos. 

E' o caso de um político desonesto e sem moral, que apregoa boas 
ações, promete mundos e fundos, quando aos olhos de todos não passa 
de um mentiroso sem escrúpulo. 

* * * 
XVII - Mais vale um pássaro na mão que dois voando 
O provérbio nos ensina que quando vem ao nosso alcance uma coisa 

que muito desejamos, não podemos arriscá-la por outra duvidosa, em
bora se apresente com muitas vantagens. 
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Citemos um exemplo: - Carlos desejava conhecer o Rio de Janeiro 
e seu pai respondeu-lhe que só poderia levá-lo a Santos; êle não concor
dou, mas dias depois foi dizer ao pai que tinha resolvido aceitar a sua 
oferta. Nessa altura ouviu o seguinte: Pois agora não irás a nenhum 
dêsses lugares, porque os meus afazeres, no momento, não me permitem 
o afastamento de casa. 

* * * 
XVIII - Mar de rosas 

Aplica-se essa expressão a todos aquêles que têm uma vida calma, 
tranqüila, sossegada ou quando os negócios correm bem, sem dificulda
des financeiras. 

Citemos um exemplo: - Maria é a primeira aluna da classe, é 
filha única, é muito rica e tem boas empregadas; vive num mar de 
rosas, nada a preocupa, pois tem tudo de bom ao seu alcance. 

* * * 
XIX - Fazer o bem sem olhar a quem 
Velho provérbio aplicado àqueles que costumam fazer benefícios 

a determinadas pessoas, observando antes sua religião, sua côr política, 
sua posição social e até mesmo sua raça. 

Citemos um exemplo: - Um senhor ao passar por uma rua notou 
um indivíduo a pedir auxílio. Negou-se a atendê-lo porque sabia que 
o pedinte não era de sua religião, indo, logo após, a um falso mendigo, 
mas que Linha os mesmos princípios religiosos que os dêle. 

* * * 
XX - Gato escaldado da água fria tem mêdo 
A experiência nos ensina que, depois de coisas desagradáveis ocor

ridas conosco e que sempre nos vêm à lembrança, temos que nos acau
telar, a fim de evitar a repetição de novos desastres que podem nos 
amargurar a vida. 

Citemos um exemplo: - Um mau aluno que repete a série ginasial 
fica apavorado em pensar que pode ser reprovado e jubilado no ano 
seguinte e por isso trata de estudar com mais afinco, sob os olhos dos 
pais que também já estão escaldados e por isso procuram cercá-lo de 
cuidados e atenções, supervisionando seus trabalhos, dando-lhe conse
lhos ou castigando-o quando preciso. 

* * * 
XXI - Gostos e côres não se discutem 
Êste provérbio pode ser aplicado às pessoas, no caso da escolha de 

côres, poiS! nem todo mundo gosta da côr amarela e por isso ouve-se a 
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todo instante dizer-se: Se não fôssem os gostos que seria do amarelo!. .. 
E é por isso que encontramos no comércio e na indústria variedades de 
artigos que visam atender os gostos dos fregueses que às vêzes nem sa
bem o que querem. 

* * * 
XXII - De grão em grão a galinha enche o papo 
O rifão manda que não se deve desanimar quando se deseja algu

ma coisa e se tem certeza de que serã muito lenta a sua realização. lt 
o caso de uma ave que pouco a pouco constrói seu ninho, carregando 
no bico minúsculos pauzinhos, com uma paciência digna de nota. 

Citemos um exemplo: - Uma criança que começa a dar o pri
meiro passo num certo dia, daí a pouco dã mais outro; mais outro, nos 
dias subseqüentes e assim por diante, até que anda, corre e seus passos 
são rãpidos e ligeiros. 

* * * 
XXIII - De noite, todos os gatos são pardos 
Esta expressão significa que hã indivíduos que têm um procedi

mento à noite e outro durante o dia, tornando-se uma pessoa de dupla 
personalidade, na certeza de que a noite tudo encobre. 

Citemos um exemplo: - Um rapazola estudante, filho de boa 
família, durante o dia cuida normalmente de suas obrigações em casa 
e na escola e à noite junta-se a maus elementos e pratica atos desabo
nadores, na certeza de que no período noturno ninguém nota seus de
satinos. :tle não imagina que um dia pode ser apanhado em flagrante 
e as conseqüências serão desagradãveis. 

* * * 
XXIV - DesfiaI' o rosário 
:tste provérbio significa dizer de uma vez tudo o que se pensa, sem 

rodeios e nem interrupção, como quem reza um rosãrio e vai até o fim, 
sem fazer nenhuma pausa. 

Certa vez ouviu-se o seguinte: A mulher desfiou um rosãrio de in
júrias e horrores, contra o advogado que a lesou em importância con
siderãvel, quando da partilha de uma herança. 

* * * 
XX? - Santo de casa não faz milagres 
~ste provérbio se aplica às pessoas dotadas de boas qualidades que 

sabem se impor entre os seus familiares. :tstes, no entanto, não lhes 
dão valor e vivem a apontar os merecimentos dos outros, em detrimento 
daqueles que vivem no mesmo lar. 

Essas pessoas injustamente ficam esquecidas a despeito de seus 
méritos. 
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Citemos um exemplo: - Numa casa onde existem alunos estudan
do, a mamãe é professõra no grupo, mas para os filhos ela não sabe 
ensinar, alegando os garotos que somente a mestra na escola é capaz de 
dar-lhes boas explicações. Por que isso? É que ela é santo de casa. 

* * * 
XXVI - Tempo de guerra mentira como terra 
Em tempos de revolução, guerra ou conflito em seu próprio pais 

ou no exterior, o povo se desespera, procurando notícias pelos jornais, 
rádios e por qualquer outro meio transmissor. Acontece, no entanto, 
que tôdas as notícias recebidas são contraditórias e, com isso, ninguém 
fica a par do que está acontecendo, pois as mentiras chovem de todos 
us lados. 

Citemos um exemplo: - Por ocasião da revolução constitucionista, 
em 1932, falava-se, em São Paulo, que um certo regimento do jront 
havia sido todo dizimado; enquanto isso, outras notícias chegavam 
afirmando que o mesmo grupo de homens conseguiu fazer muitos pri
sioneiros. 

* * * 
XXVII - Tôda nação tem o govêmo que merece 
Um país onde seus habitantes são educados politicamente, com 

índice mínimo de analfabetos e que têm consciência dos problemas do 
povo, sabe escolher os seus dirigentes entre os homens mais capacita
dos que rlossut. No entanto, se dá justamente o contrário quando o 
povo deso.!onhece quais são as qualidades de um bom candidato. 

Citemos um exemplo: - De 1902 a 1906 o Brasil teve um bom 
govêmo G. ue foi o de Rodrigues Alves, provando com isso que o povo 
neSS4 ocasião soube escolher. No entanto ... tem-se dado o contrário 
em outras épocas, quando o povo não sabe escolher seus dirigentes, 
Rquêles que precisam estar em condições de defender os interêsses 
da coletividade, sem ambição, sem rancor e com espírito elevado de 
justiça. 

* * * 
XXVIII - Trabalha o feio para o bonito gozar 
:&:ste provérbio se aplica às pessoas que trabalham muito para ou

tros se aproveitarem de seus esforços. Frisa bem as injustiças sociais. 
Quantas vêzes numa família numerosa, o chefe d!'\. casa trabalha de
sesperadamente para nada faltar no lar, enquanto os filhos mõços, ou 
mesmo a própria espõsa esbanjam o dinheiro em futilidades, diverti
mentos e vestuários. 

Citemos um exemplo: - Um pobre casal residente em certo bairro 
paulistano trabalha para o sustento do lar, enquanto o filho e a filha 
vivem nas boates ou em companhias suspeitas, martirizando a vida 
dos pais, já velhos e cansados. 

* * * 
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XXIX - Vão os anéis, mas que fiquem os dedos 
1!:ste provérbio se apUca às pessoas que se desesperam quando ~o

frem perdas materiais, ficando muitas vêzes desprovidas da própria 
casa, dos alimentos, dos vestuários, como é o caso de um incêndio, de 
uma inundação, de um desastre, etc ... 

É por isso que se diz: Vão-se os anéis, que são as coisas materiais, 
mas que fiquem os dedos, os quais nos fazem muita falta. 

Citemos um exemplo: - Num incêndio de uma grande casa co
mercial desaparece tôda mercadoria e o seu dono, morador ao lado, 
salva-se por milagre, juntamente com sua família e novamente vão 
iniciar uma vida de trabalho e luta, em prol do levantamento de seus 
negócios. 

* * * 
XXX - A união faz a fôr~a 
É provérbio universal que significa ajuda mútua e é muito usado 

em campanhas cooperativistas, sindicalistas, estudantis etc. 
Reconhecendo esta verdade é que certo país no século passado 

lançou a famosa expressão: Proletários de todo mundo, uni-vos. 
Citemos um exemplo: - Certa ve:a um elefante zombando de umas 

formigas esmagou-as, criticando seu minúsculo tamanho. Elas então, 
\!omo conheciam o lugar onde o elefante ia beber água, uniram-se aos 
milhões e cavaram túneis na ribanceira, onde deveria apoiar-se o pa
quiderme. O animal então quando se aproximou da água, tremeu a 
área afetada e êle despencou-se caindo no fundo do rio. 

Isto prova que as formigas venceram apenas com a união de tôdas. 

* * * 
XXXI - Cada qual com sua cruz 
1!:ste provérbio quer dizer que tôda humanidade, sem discrimina

ção de raça, côr, ou religião está fadada ao sofrimento e que todos nós 
temos a nossa cruz, embora de maneira diferente. Numa família, às 
vêzes há um caso de doença incurável, mas acontece que em outra há 
um ser retardado, abobalhado, também fadado a viver muito, sem es
perança de cura ou de dias melhores. 

Citemos um exemplo: - No lar de um pobre trabalhador a comida 
é pouca mas êle e os seus têm saúde e são felizes; no lar de um rico, 
sempre há fartura, mas a saúde é pouca e não há felicidade. 

* * * 
XXXII - Casa de ferreiro, espêto de pau 
1!:ste rifão se aplica às pessoas que trabalham fazendo utilidades 

para a venda no comércio, ou para uso de pessoas amigas, esquecendo
se de que também precisam daquilo que fazem para seu uso próprio. 
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E' o caso do sapateiro que trabalha para os outros e êle mesmo é o 
mais mal calçado. 

Citemos um caso: - Na casa de um médico, ou farmacêutico en
contra-se muitas vêzes muito luxo e confôrto, mas no momento de se 
precisar de um comprimido para dor de cabeça, recebe-se a resposta: 
Não há. Por que? E' a casa de quem receita drogas o dia todo. 

* * * 
XXXIII - Deus ajuda a quem trabalha 
Velho rifão de origem francesa, que quer dizer: ninguém deve es

perar ajuda de Deus, se não se ajuda a si próprio. O esfôrço que se 
emprega em prol de um ideal, embora com enormes sacrifícios muitas 
vêzes é conseguido. 

Citemos um exemplo: - Um professor primário sem nenhuma 
expressão no seio da classe, galga um pôsto elevado, devido aos seus 
estudos constantes, arrostando tôda sorte de reveses, mas com a idéia 
fixa de vencer um dia. 

* * * 
XXXIV - Dize-me com quem andas, te direi quem és 
Esta expressão é bastante conhecida e mostra que tôda pessoa pode 

ser julgada pelo conjunto de suas relações sociais, pelas festas que 
freqüenta e pelas suas companhias; ouve-se muitas vêzes o seguinte: 
- Fulano não vale nada, pelos amigos que tem a gente pode julgá-lo. 

Citemos um exemplo: - João era um ótimo aluno quando come
çou a freqüentar a casa de um colega preguiçoso e de péssimos cos
tumes. 

Resultado: Tornou-se igualou pior do que o companheiro, tra
zendo para o lar muita tristeza e desgôsto aos seus pais. 

* * * 
XXXV - Entrar por um ouvido, sair pelo outro 

Podemos aplicar êste adágio às pessoas que não ouvem conselhos, 
ou às crianças que não atendem às admoestações de seus mestres e 
genitores e por isso estão sempre caindo em 'faltas que às vêzes trazem 
funestas conseqüências. Também diz-se dos indivíduos que não têm 
memória ou capacidade de retenção e então as coisas nêles entram por 
um ouvido e saem pelo outro. 

* * * 
XXXVI - O prato não é para quem o faz mas para quem 

o come 
:a:ste adágio pode-se aplicar àqueles que são os primeiros a conse

guir grandes realizações, lançam boas idéias e empregam esforços em 
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trabalhos de pioneirismo, e depois são substituídos e lançados ao es
quecimento, para ver os outros colherem os frutos sem canseiras e sa
crifícios. 

Citemos um exemplo: -- Um caixeiro viajante foi encarregado pela 
firma onde trabalhavA de visitar as cidades, vilas e povoados do 
Estado de Mato Grosso. :mIe viajou durante três meses fazendo a fre
guesia e amigos. Tão logo executou êsse trabalho de pioneiro, foi põsto 
fora da firma por intriga e inveja, depois de muitos anos que aí tra
balhava. Resultado: A pessoa que forjou tôda mentira substituiu-o 
satisfeito, esquecido, porém, de que havia praticado uma injustiça e 
uma infâmia. 

* * * 
XXXVII - O sol na,sce para todos 

i:ste é um provérbio popular de origem bíblica. 
Aplica-se, perfeitamente, a todos os egoístas que almejam tudo 

para si, esquecendo-se de que Deus deu ao homem o que êle necessitava 
para viver sem obrigações, apenas recomendando-lhe que praticasse a 
igualdade e a justiça e que colaborasse com seus semelhantes para que 
a vida se tornasse um fardo menos pesado para os humildes e menos 
favorecidos pelo destino. 

XXXVIII - Ovelha negra 

Ser uma ovelha negra é ser apontado sempre como um mau ele~ 
mento, uma companhia indesejável que só nos pode prejudicar na vida; 
é por isso que se diz: Uma ovelha negra põe o rebanho a perjer. 

Citemos um exemplo: - Luísa era mõça de péssi:mos costumes e 
logo que passou a trabalhar numa fábrica, tornou-se a ov€~ha negra 
das companheiras. 

* * * 
XXXIX - Quem não tem cão caça com gato 
tste velho adágio, muito empregado pelos roceiros, aplica-se às 

pessoas que muitas vêzes procuram uma ferramenta, ou outras coisas 
para executar um trabalho e finalmente vão fazê-lo com o emprêgo de 
material muito diverso do que necessitam. 

Citemos um exemplo: - Um pequeno lavrador que não dispõe 
de burro, nem cavalo, para o transporte de sua mercadoria, utiliza o 
boi, que depois de adestrado, passa a fazer-lhe bom trabalho, substi~ 
tuindo os outros animais acostumados a essa espécie de trabalho. 

* * * 
XL - Quem canta seus males espanta 
Estas palavras tão significativas vêm demonstrar o poder da ale

gria sôbre a tristeza, que muitas vêzes não passa de mínimos aborre
cimentos sem maiores conseqüências. 
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É O caso de uma pessoa que toca piano e canta, mormente quan
do tem alguma contrariedade. 

Encontramos muitas vêzes artistas comentando seu trabalho, quan
do então dizem: nas horas que canto quer seja no rádio ou televisão, 
sinto que os aborrecimentos fogem por encanto. 

* * * 
XLI - Negar uma falta é cometer outra maior 
Cala fundo em nosso coração quando encontramos pessoas sem 

escrupúlos que negam as suas faltas, apresentando argumentos todos 
negativos, sem compreender que aí está uma falta maior, representada 
pela mentira. 

Um grande exemplo encontramos nos maus alunos que ao mesmo 
tempo cometem duas faltas: não fazendo a lição e mentindo que a 
fizeram e deixaram-na em casa. 

* * * 

Dissertações 
Os temas escolhidos para as dissertações pertencem ao gênero 

mais simules, considerando a linguagem empregada. 
~ste tipo de composição é para alunos mais adiantados, pois os 

temas são mais difíceis para serem desenvolvidos. 

OS LIVROS, NOSSOS BONS AMIGOS 

Ser amigo dos livros, eis uma questão de suma importância, só 
compreendida, porém, pelas pessoas de cultura e bom senso. 

Refiro-me às boas leituras, é claro, pois somente estas podem tra
zer benefícios ao nosso espírito, alegria à nossa alma. 

Um bom livro constitui, sem dúvida, um bálsamo ao nosso cansaço 
físico ou mental. Assim é que, um trecho interessante, lido à hora de 
dormir, se possível, à luz suave de um quebra-luz, muito ajuda a con
ciliar o sono, êsse inigualável tônico tão necessário ao nosso organismo 
desgastado pelo estafante trabalho diário. 

Antigamente, no mundo dos nossos avós, as escolas eram raras e 
os professôres, êsses abnegados, eram poucos. Os que sabiam ler e es
crever, eram considerados sábios. De vez em quando, como não poderia 
deixar de acontecer, alguém se revelava inteligente e desejoso de ser 
algo no futuro. Se era pobre, porém, nada conseguia, dada a falta de 
escolas gratuitas. E então, lamentàvelmente, se perdia. No entanto, 
se era rico, ou remediado, era logo enviado às capitais e até mesmo 
para a velha Europa, a fim de realizar o sonho ambici.onado, isto é, 
a obtenção de seu "canudo" de professor, de bacharel em Direito, mé-
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dico etc. E apesar de tôda essa dificuldade, muitos se salientaram, 
para a glória e orgulho de nossa Pátria. 

Dentre êsses, destacamos com elevada consideração: Fagundes 
Varela, Gonçalves Dias, Machado de Assis, José de Alencar, Afonso 
Celso e outros muitos, aos quais rendemos as nossas homenagens. 

Seus livros, verdadeiras jóias de nossa literatura, eram lidos com 
sentimento, faziam parte de tôdas as reuniões literárias. 

Naquela época era comum, apesar das dificuldades que todos en
contravam em se instruir, deparar-se com pessoas de cultura básica 
muito elementar, falando português quase corretamente e isto, só por
que liam bons livros. Hoje os jovens encontram grandes bibliotecas e 
nelas, os livros que desejam, aquêles que lhes fornecem o tesouro de 
sua experiência e a riqueza de sua sabedoria sem exigir em troca ne
nhuma paga, nenhum sacrifício monetário. 

Os bons mestres, aquêles que eram raros nos tempos idos, hoje 
aí estão a manusear os compêndios e a ensinar aos jovens a amá-los 
como verdadeiros amigos. 

Os livros estão em tôda parte: na estante do pobre, na mesa do 
professor, no escritório do advogado, nas escrivaninhas das crianças, 
enfim, é o livro um objeto de primeira necessidade num país, onde, 
acima de tudo, se preza a cultura do povo. 

* * * 
A BffiLIOTECA 

A biblioteca é para muitos um refúgio agradável, onde o contato 
com os livros representa uma fuga aos aborrecimentos permanentes 
que nos cercam. 

Há muitas maneiras de se definir ou considerar o que seja uma 
biblioteca. Alguns julgam-na uma coleção de livros avulsos ou postos 
em ordem devidamente classificados, outros um edifício público (lU par
ticular que contém grandes coleções de livros destinados a leituras de 
freqüentadores ou sócios. Já outros definem a biblioteca como o local 
onde estão livros metodicamente organizados, contendo coleções raras 
e que são administrados por bibliotecários devidamente credenciados 
para isso. Também, chamam biblioteca, o lugar, ou dependência da 
casa, onde estão os livros em estantes ou armários, de um advogado, 
de um jurisconsulto, de um escritor ou de um professor estudioso. 

As bibliotecas públicas vêm prestando aos estudiosos um papel re
levante, no campo da cultura. Há países tão bem organizados em ma
téria de bibliotecas que estas são conhecidas de todo mundo. Dentre 
elas podemos citar a Biblioteca do Congresso de Washington, a Biblio
teca do Museu de Londres, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a 
do Vaticano em Roma, e outras mais, que são verdadeiros relicários de 
obras antigas, famosas e de um inestimável valor cultural. 

Os bons colégios, as boas escolas, as Universidades e todos os efi
c:entes Estabelecimentos de Ensino têm o dever de organizarem boas 
Bibliotecas, a fim de facilitar aos estudantes o estudo e a pesquisa. 

* * * 
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UM IDEAL 
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Como é feliz o homem que escolheu bem sua profissão. Como está 
satisfeito o ser humano que se dedica de corpo e alma ao seu trabalho, 
fazendo dêle a razão de ser de sua existência. 

O trabalho é a aplicação da a.tividade do homem na obtenção de 
bens que satisfaçam as ~uas necessidades. Ora, já que devemos aplicar 
nossa atividade, :1pj:qucmo-Ia naquilo de que gostamos, façamos de 
nosso trabalho um bem supremo. 

Nunca devemos abraçar uma profissão só porque é rendosa, ou 
porque ela desperta nossa vaidade, ou porque, ainda, nossos pais acham
na interessante para nós. 

O nosso ofício deve ser escolhido por nós mesmos, consultando 
apenas nossa consciência e nosso coração. E' preciso que haja uma afe
tividade muito grande que aconselhe a nossa decisão por um determi
nado mister. 

Uma vez escolhida a profissão, cumpre-nos dedicar a ela tudo o 
que de melhor temos. Aperfeiçoar-nos dia a dia para que ela não se 
torne uma rotina, procurar sempre uma novidade nela para que não 
se torne um hábito. E' mister que dominemos todos os seus segredos 
e isso o conseguimos pela observação e muito estudo. 

Devemos, portanto, sentir que nossa vida se realizou em determi
nada profissão, porque só êsse sentimento nos trará paz de espírito. 

Se isto não acontecer, se nosso ofício não nos agradar, se sentir
mos que iamais seremos bons profissionais, mudemos nossa atividade, 
porque Sp não o fizermos em tempo, jamais nos sentiremos felizes e 
trabalharemos como uma máquina e não como sêres humanos que 
somos, dotados de cérebro e inteligência, com um ideal a realizar. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
VÉSPERA DE NATAL 

É véspera de Natal! 
A cidade regurgita de gente apressada em busca de compras, pre

sentes para seus entes queridos. Luzes faiscantes enfeitam os logra
douros públicos e avenidas centrais. É noite estrelada, faz bom tempo 
e o calor intenso atormenta o paulistano impaciente e apressado. 

As casas comerciais estão apinhadas de fregueses; as vitrinas co
loridas, com ricos brinquedos, carrinhos, velocípedes, bolas, bonecas ri· 
camente vestidas, e nO'vidades variadas convidam o transeunte a admi
rar tão faustosa exposição. 

O povo, devido a seus múltiplos afazeres, deixa sempre para a últi
ma hora as compras natalinas, percorrendo as lojas num vaivém inde
ciso que muitas vêzes gera cansaçO' e aborrecimentos. 
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No meio de tanta confusão, misturam-se ricos e pobres com o mes
mo objetivo, qual seja o de adquirir presentes que agradem a seus fa
miliares, sempre de acôrdo com suas posses. 

Nas casas, as árvores coloridas, iluminadas e muitas vêzes com o 
seu tradicional presépio, vêm demonstrar o culto a uma tradição mile
nária, em quase todo o mundo. 

Com a aproximação da meia-noite, os sinos badalam festivamente, 
anunciando a Missa do Galo e pedindo a presença dos fiéis. 

Logo após vem a ceia, regada com vinhos e champanhas. Em meio 
de grande alegria, os presentes, até então colocados sob a árvore de 
Natal, são distribuídos aos seus legítimos donos. 

* * * 
A TELEVISÃO 

A televisão é nos dias de hoje considerada o mais importante 
veículo de publicidade e divertimento. Une sons e imagens num mila
gre da técnica moderna, superando a radiofonia, enriquecendo e possi
bilitando os meios de comunicação. 

A televisão está fadada a um papel de relevância na educação fu
tura dos povos, compensando muitas vêzes a falta do professor e con
tribuindo grandemente para fins instrutivos da infância e da juven
tude. Nos países civilizados já se faz um sério estudo sôbre as possi
bilidades do auxílio da televisão no setor educacional e até projeta-se 
levar mensagens televisionadas das escolas, aos alunos, que impossibi
litados de freqüentar as aulas, por motivo de doenças incuráveis ou 
defeitos físicos, não têm a felicidade de se alfabetizarem. 

As pessoas idosas, paralíticas ou aquelas que hão gostam muito de 
sair de casa, 'têm na televisão distrações as mais variadas, pois ela, por 
intermédio de seus canais, transmite programas que satisfazem plena
mente o telespectador mais exigente. Há os que apreciam os progra
mas humorísticos, filmes e comédias; outros preferem o drama, os 
documentários e programas educativos. Os que preferem as partidas 
de futebol, qua.ndo não podem comparecer ao campo, acorrem ao apa
relho de televisão e ficam até irritados quando alguém aparece para 
atrapalhá~los. 

Finalmente, ressaltamos os programas infantis que constituem a 
alegria da criançada. 

No momento, temos que considerar a parte negativa de certos pro
gramas que calam fundo no espírito dos adolescentes, aquêles que mos
tram a violência, atos contrários aos bons costumes ou a senda mise
rável do crime, da embriaguez e outros vícios tão comuns em nossos dias. 

Uma ação conjunta de pais, educadores, autoridades e pessoas de 
bom senso teria que ser formada, com o objetivo de alertar os respon
sáveis pelos programas, a fim de que fôsse sanada essa falha, talvez 
a única das nossas já muito boas estações de T. V. 

A televisão está prestando inestimável serviço nas campanhas polí
ticas, nos Congressos, nas Assembléias, em exposições e em todos os 
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lugares em que é preciso um veiculo transmissor para levar ao lares a 
imagem, a palavra e o pensamento. Notàveis, no entanto, têm sido as 
transmissões feitas de hospitais, mostrando, com uma técnica impecá
vel, o trabalho de médicos em operações difíceis, como a da transplan
tação da córnea ou intervenções delicadíssimas no coração de doentes 
quase desenganados. 

Infelizmente, porém, por enquanto, nem todos podem possuir um 
aparelho receptor, nem utilizar-se dêsse magnifico meio de propaganda, 
devido ao seu alto custo; espera-se, contudo, que as atuais tabelas de 
preços venham algum dia ficar ao alcance de todos. 

* * * 
o CINEMA 

o cinema é a arte que veio trazer para a humanidade uma contri .. 
buição valiosa, principalmente no setor da educação. E' o veículo mi .. 
raculoso que põe em contacto permanente os povos de todo mundo, 
por intermédio de seus filmes que nos mostram a vida, a natureza, os 
conflitos, os costumes e tudo que tem existência real ou irreal no pla
nêta em que habitamos. 

O cinema pode ser interpretado como visão direta e contínua de 
imagens que produzem no ôlho humano sensação de movimento cons
tante. O cinema falado, que surgiu em 1921, veio revolucionar essa 
arte, cuja projeção muda já era conhecida. Foi então que surgiu a 
indústria cinematográfica, que tomou dai por diante um impulso ex .. 
traordinário, principalmente nos Estados Unidos da América. 

O homem, entusiasmado com êsse invento, tratou desde logo de 
tirar dêle o maior proveito, exprimindo seu pensamento através de 
cenas filmadas e sonoras, em dramas, comédias, desenhos animados e 
espec~almente documentários muito instrutivos, tudo em magnífica 
técnica de côr. 

Grandes inovações têm surgido, ultimamente, na indústria cine
matográfica e a do Cinemascópio é a que trouxe maior sensação; dis
põe de ângulo de grande abertura sendo a projeção realizada em telas 
gigantes. O Cinerama também fêz bastante sucesso sendo exibido com 
o emprêgo de vários microfones, alto-falantes e três câmeras que fun
cionam simultâneamente. 

O cinema constitui, hoje, a diversão preferida por todos. 

* * * 
o SORRISO DA CRIANÇA 

Nada se compara, na vida, ao sorriso de uma criança! 
Até o mais duro coração se comove com o sorrir infantil, pois há 

nêle tanta meiguice, tanta bondade, tanta ingenuidade que cativa as 
mais indiferentes almas. 
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No sorriso de uma criança, está estampado tudo que ela sente, 
tudo quanto pensa. - Sorriem com a bôca, com os olhos, com o co
ração, com a alma. 

É um bálsamo aquêle risinho jovial, neste mundo corrompido, cheio 
de lutas, de inimizades, de descrença. :mIe nos reconforta, nos anima, 
nos faz pensar naquele que nos criou e arrepender-nos de nossas faltas. 

Como seria bom, como seria linda a vida, se todos os adultos con
servassem o sorriso infantil, tão puro, tão franco, tão confiante! Infe
lizmente, muitas vêzes essa delícia, êsse refrigério do espírito é substi
tuído pelo riso de escárneo, de hipocrisia, de maldade, de ironia! 

Tudo isto seria bom, mas seria ainda melhor, se tôdas as crianças 
pudessem sorrir. Na época difícil, por que estamos passando, há sêre
zinhos que ainda não aprenderam o que é a alegria, pois, vivem num 
vale de lágrimas, de miséria e de incompreensão. 

Que encanto poderão ver na vida, para poderem sorrir, sêres que 
têm fome, que sentem frio,. que têm mêdo de viver? 

Será que até o sorriso da criança querem banir da face da terra? 
Será possível que uma das coisas mais sublimes seja destruída 

por tão vis criaturas? 
Não! façamos tudo por conservar nas crianças a vontade de viver, 

o desejo de brincar, a alegria, a franqueza, porque assim elas poderão 
sorrir e êste sorriso alegre nos dará fôrças para coibir nossos defeitos 
e vícios e construir um mundo melhor. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
A ClJRIOSIDADE 

Será a curiosidade um defeito ou uma virtude? 
Esta pergunta me ocorre porque sempre ouço dizer, com ar de 

mofa, que só as mulheres são curiosas, como se a curiosidade fôsse 
um terrível gravame. 

Acho que os que assim dizem, confundem a curiosidade com a 
bisbilhotice. 

A curiosidade é o desejo de saber, de aprender, é a mola propulsora 
da cultura. Os curiosos estão sempre procurando aprender mais e mais. 

A criança, nos seus primeiros anos de vida, tem uma curiosidade 
doentia e mede-se mesmo a sua inteligência pelos "por ques" que pro
nuncia. Uma criança apática, que nada quer saber, que não se inte
ressa por perguntar, é contínua apreensão para os pais. 

A curiosidade é portanto índice seguro de vivacidade e quando 
orientada num sentido positivo, realiza maravilhas. 

Nota-se na frase: - Você é tão curioso que até parece mulher -
uma intenção maliciosa e pejorativa. 

É por isso que afirmo haver confusão entre o ser curioso e o ser 
bisbilhoteiro. E' uma falta de precisão no emprêgo dos vocábulos. 

Há mulheres curiosas e mulheres bisbilhoteiras. 
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As mulheres curiosas desejam aprender, querem aumentar seu ca
bedal de conhecimentos e quando se interessam por saber particulari
dades da vida alheia é porque gostariam de dar uma solução, um arran
jo a tudo que não anda bem. A curiosa é inteligente, é viva, é sagaz. 
Se indaga, quer resposta, deseja explicação. 

A bisbilhoteira é fútil, é volúvel, pergunta por perguntar e se não 
obtiver resposta, inventa alguma, para poder fazer seus mexericos. 

A curiosidade não é apanágio das mulheres, assim como há 
inúmeros homens bisbilhoteiros. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
A IMPOR,TANCIA DO VOTO NAS DEMOCR,ACIAS 

A democracia é o govêrno do povo, para o povo e pelo povo. O povo 
elege seu govêrno através de um voto consciente e refletido, escolhendo 
dentre os bons, o melhor. 

É nesse sentido que se diz: - O povo tem o govêrno que merece! 
É bem certa esta afirmação, pois na democracia, temos o govêrno que 
escolhemos. Se fizemos má escolha, merecemos um mau govêrno. 

É bem verdade que se o povo soubesse aquilatar a arma poderosa 
que tem nas mãos, a importância do seu voto, não se sentiria assim 
deprimido. 

Eduque-se o povo e depois dê-lhe o direito de votar! 
O sufrágio, na mão de pessoas esclarecidas, é a certeza de um go

vêrno hOr...2sto e realizador. 
Certa ocasião, em que se falou que o voto de um general valia 

mais que o de uma lavadeira, houve grita geral. Acharam nesta frase 
um insultL à dignidade da lavadeira, uma humilhação à classe hu
milde, ao operariado. 

O que se quis fazer, foi abrir os olho::. do eleitorado, no sentido dI" 
S€ terminar de uma vez por tôdas com o voto de cabresto com aquêles 
sufrágios a pedido de Fulano, em consideração a Beltrano. O povo 
não está educado convenientemente para o cumprimento dêsse dever 
cívico e vota sem refletir, sem ponderar, sem atribuir o verdadeiro 
valor aos vários candidatos. 

Não houve insulto algum à pobre lavadeira, porque ela não tem 
culpa de não lhe ser dada oportunidade para esclarecer-se. A culpa é 
daqueles que podendo elucidá-la não o fazem, pois, demagogos como 
são, aproveitam da ignorância da gente humilde para eleger-se. 

É preciso pois, que todos estejam prevenidos e vejam a importân
cia do seu voto, na eleição de um bom govêrno. Urge que tenhamos 
consciência da arma que temos em nosso poder e a apliquemos com 
honestidade, com clarividência, livres das injunções políticas, dos par
tidarismos, dos conchavos, pois, do nosso voto depende o destino da 
Nação. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
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BRASIL - TERRA ACOLHEDORA 

o Brasil, nossa pátria querida, é uma terra acolhedora por exce
lência. Os filhos das mais longínquas nações aqui vêm buscar abrigo 
e encontram, não só morada, mas paz, alegria e amor. 

Os imigrantes aqui vivem como se em nossa pátria houvessem nas
cido. Não há preconceito de raça, de religião ou de tradição. 

O Brasil é um país de franca imigração, pois seu clima, sem os 
rigores do frio, nem do calor intenso, faz com que os estrangeiros aqui 
se adaptem maravilhosamente. 

Os povos que aqui chegam se entrosam, de tal forma, nos nossos 
costumes que depois de algum tempo se consideram francamente bra
sileiros, falando nossa língua, cantando nossa música, comendo nossas 
.:!omidas, participando de nossas alegrias. 

Muitos dêles aqui constituem família e seus filhos, então brasi
leiros, fazem-nos amar ainda mais a boa terra. 

Como é interessante ver, nas escolas, crianças que trazem no san
gue as mais variadas raças, estudando a his~ória do Brasil, aprendendo 
a amar a pátria comum, a terra amiga que acolheu seus pais e que 
as fêz brasileiras. 

De mãos dadas, carinhas brancas, prêtas, amarelas, sorriem fe
lizes, esquecendo que são filhos de imigrantes, pois nem mesmo seus 
pais se recordam de tal fato. 

É interessante notar que o estrangeiro tem saudade de sua pátria, 
vontade de rever sua paisagem, de ouvir sua língua, de abraçar seus 
patrícios, mas, depois de tudo isso, voltar para a terra que o recebeu 
de braços abertos, sem lhe perguntar se era ou não sua mJ.e, e aqui 
morrer feliz, pedindo à terra que não o viu nascer que o faça seu filho 
à hora de sua marte. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 

A DÚVIDA Ê O COMÊÇO DA SABEDORIA 

Só a dúvida nos leva ao exato conhecimento das coisas. Duvidar 
é começar a saber. A dúvida abre o caminho para o aprendizado. 

Tôdas as vêzes em que não estamos certos de alguma coisa, de
vemos indagar, pesquisar até acharmos a solução do problema. 

O que me entristece é ver indivíduos que têm vergonha de con
fessar que não est~o seguros de alguma coisa, simulando um falso 
conhecimento e procurando convencer os outros de que estão certos. 
Tais pessoas são tôlas, pois, ninguém tem obrigação de saber tudo, 
mas têm, sim, o dever moral de reconhecer que não sabem e procurar 
esclarecer-se. 

Pobre daquele que nunca tem dúvida! Está por certo dormindo, 
desconhece completamente que não sabe, é preciso acordá-lo, pois ne
cessita de ajuda. 
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A experiência nos mostra que quanto mais avançamos na escala 
dos conhecimentos mais nos ocorrem as dúvidas. Quanto mais nos 
aprofl:mdamos nos estudos, tanto menos nos satisfazemos com o nosso 
saber. Nosso espírito torna-se cada vez mais exigente, mais faminto de 
ciência e a dúvida soa, como uma campainha, pedindo seu imediato es
clarecimento. 

Nunca deixemos que a dúvida tome conta do nosso espírito. Se 
desconhecemos alguma coisa, se algo não nos parece claro, se não en
contramos, de pronto, a solução de um problema, não nos deixemos 
iludir com suposições ditadas pelo nosso comodismo. Pesquisemos, 
indaguemos, lutemos por esclarecer nosso espírito pois só assim esta
remos brilhando o caminho da sabedoria. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
o ALCOOLISMO E SEUS MALES 

Dentre todos os vícios, o alcoolismo é talvez o mais terrível pois 
é êle a causa de todos os outros. 

A pessoa começa a beber, muitas vêzes, sem atinar com as conse
qüências graves, que dêsse ato podem advir. 

E' um trago aqui, um gole ali, e a sensação de entorpecimento 
começa a ser-Ihé agradável. Com a bebida, esquecem-se os compro
missos, ·as responsabilidades, os sofrimentos. .. não se ouvem os bons 
conselhos. 

1!:ste fl'l.lso prazer impele a beber mais, mais e ainda mais. A sen
sação de euforia aumenta, os músculos se relaxam e o ébrio tem von
tade de continuar bebendo. Novos tragos e agora já é o vício que 
toma conta de suas ações. 

Já não bebe para esquecer suas dores, bebe, sim, porque seu orga
nismo pede, porque não pode viver sem o álcool. 

Seu cérebro começa a regredir, suas pernas estão trôpegas, seus 
olhos não vêem e seu desejo é um só: beber. 

Sua família o vê raramente, suas obrigações são relegadas ao es
quecimento, a sociedade já o começa tratar com restrições, mas nada 
mais importa ao alcoólatra, pois agora sua nova residência é o bar, 
o copo é a sua única alegria. 

Com a bebida vêm novos vícios e com êstes chega a degradação. 
O ébrio é então um farrapo humano à espera da morte, que só ela po
derá tirá-lo da ruína e da depravação. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
A CARIDADE 

De tôdas as virtudes, a caridade é sem dúvida a mais perfeita, 
porém a mais difícil de se possuir. 
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Fazer caridade não é dar o que nos está sobrando, não é dar por
que nos ensinam a dar, não é dar pelo simples fato de dar. 

Ser caridoso é ser parcimonioso, é repartir com os outros o que é 
nosso, é dividir com outrem o que nos pertence, é dar um pouco de 
nós mesmos. 

Há pessoas que fazem a caridade porque a religião apregoa, esta 
virtude, como um meio seguro de ganhar o céu. Não dão, portanto, 
trocam apenas; permutam o auxílio ao próximo com a esperança de 
futura entrada, no reino celeste. 

A caridade é um misto de matéria e espírito. Faz, por exemplo, 
uma caridade aquêle que visita pessoas doentes que necessitam de con
fôrto moral. Materialmente, o enfêrmo nada recebeu, mas seu espírito 
reconfortou-se e encheu-se de otimismo, que é a base de tôda a cura. 

Caridade é desprendimento! Fazer caridade não é só o ato de 
dar alguma coisa aos pobres, mas dar algo de si, ajudar o próximo 
com o desejo ardente de reduzir-lhe o sofrimento. 

Não pense que é caridoso o rico senhor que manda entregar so
mas vultosas ao necessitado, como se acende um cigarro, ou se muda 
de camisa, isto é, sem o menor interêsse de, com êste gesto, minorar
lhe a dor. 

Na caridade tem que ir uma forte dose de amor, de carinho, de 
dedicação, porque é bem certo o provérbio - quem dá aos pobres, 
empresta a Deus - e Deus não é matéria e sim espírito. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
FIN ADOS 

o dia 2 de novembro é consagrado, em todo o mundo, pela liturgia 
desde o século X, à comemoração dos mortos. Dia de Finados, como é 
tradicionalmente conhecida essa data, é o momento anual que tõda a 
humanidade dedica aos seus entes amados já falecidos, levando flôres 
às necrópoles para enfeitar seus túmulos. 

Embora freqüentemente nos lembremos de nossos parentes e ami
gos que Deus já levou, o dia 2 de novembro é especialmente a data que 
faz reunir nas capelas dos cemitérios os membros das famílias. 

As necrópoles das grandes cidades são visitadas nesse dia por mi
lhares de pessoas que se movimentam por todos os meios de condução 
a seu alcance, a fim de levar às campas de parentes e amigos suas lá
grimas sentidas. As autoridades responsáveis pelo trânsito facilitam a 
peregrinação, pondo em movimento todos os seus veículos disponíveis. 

E' preciso, porém, que voltemos nossos olhos e nossos pensamen
tos também para os que, embora vivos, são menos favorecidos da sorte, 
lembrando-nos de muitos que sucumbem lentamente devido à dificul
dade de provimento, principalmente nos dias penosos que atravessa
mos. E que Deus se compadeça de todos nós. 

Cap. Antônio Rennó Ribeiro 
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A. EDUCAÇÃO NO BRASIL 

A educação no Brasil pode ser resumida em três fases: a colonial, 
a imperial e a republicana. 

Pouco ou quase nada foi realizado nesse sentido na época colonial, 
pois a preocupação máxima dos colonizadores era enriquecer-se, ou 
trabalhando na garimpagem do ouro, ou na aR'ricultura. 

As primeiras escolas foram criadas pelos jesuítas que elaboraram 
um plano educacional abrangendo desde as escolas de primeiras letras 
até os estudos humanísticos, filosóficos e teológicos. No entanto, con
vém salientar que a preocupação maior dos padres era a catequese, em 
que muito se destacou José de Anchieta, primeiro mestre de latim e 
humanidades de S. Paulo. 

Foram portanto os jesuítas que fundaram colégios em quase todo 
o Brasil, que prosperaram e se multiplicaram, atendendo dêsse modo 
o aumento da população brasileira. ~ste sistema educacional durou 
mais de três séculos. 

Na fase imperial, tanto no govêrno de D. Pedro I, como nas re
gências e período monárquico de D. Pedro II, houve um esfôrço muito 
grande por parte dos governadores que tentaram um ensino popular e 
gratuito, sem contudo nada conseguir. 

Nessa época, fortes razões impediram o desenvolvimento cultural 
do Brasil, tais como: falta de recursos, falta de corpo docente, falta 
de meios para sua formação e a falta de interêsse do povo pela instrução. 
Apesar de tudo, a Côrte Imperial na Quinta da Boa Vista era bri
lhante e celta. Os homens competentes em sua intelectualidade e que 
constituíalú os representantes do povo, eram formados na Europa ou 
nas poucas academias superiores existentes no país. Durante o impé·· 
rio, a taxa de analfabetos na população brasileira nunca foi inferior 
a 80%, se considerarmos a população livre e ainda mais se contarmos 
os negros e mestiços. 

A elite da época tentou criar um sistema educacional com planos 
e projetas, mas sem resultado. 

Até a proclamação da República, a educação escolar era privilégio 
de poucos. 

Na primeira fase republicana, de acôrdo com a nova constituição 
de 24 de fevereiro de 1891, o ensino secundário seria da competência 
da União e o primário ficaria com os Estados. São Paulo foi o primeiro 
Estado a cuidar do problema da educação pública, criando escolas 
primárias, secundárias e superiores. Outros estados seguiram S. Paulo 
e a rêde escolar se ampliou amparada pelo Estado e União. 

De 1930 aos nossos dias, novas idéias surgiram tentando a reo
rientação educacional em vários Estados e assim foi reformado o en
sino secundário, o profissional, o universitário, o agrícola e outros. 

Depois da proclamação da República, portanto, é que se iniciou 
a organização do sistema brasileiro de educação pública. Notável foi 
o desenvolvimento do ensino médio e do ensino superior nos últimos 
anos e grande tem sido o interêsse do povo no setor da educação. No 
entanto, apesar de todos os esforços empregados pelos nossos governan-
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tes no sentido de uma ampliação mais decisiva de nossa rêde escolar, 
ela ainda é deficiente, levando em conta a vastidão de nosso território, 
a falta de aparelhamento, insuficiente número de escolas, falta de 
professôres e transportes para alunos e mestres. 

* * * 

INSTRUÇÃO CIVICA 

Define-se a Instrução Cívica como a educação do cidadão, tendo 
origem numa moral que visa, não só os conhecimentos básicos do que 
é pátria, como também o conceito que se faz dela como nação. 

As nações surgem e são animadas por um ideal comum, se asso
ciam usando a mesma forma de civilização moral, política e social e 
no seu contato constante defendem-se mutuamente, embora com pe
sados sacrifícios, respeitando tradição, cultura e interêsses gerais. 

É imperativo, no entanto, que seu povo tenha iniciativa, seja em
preendedor e sobretudo vote amor ao torrão natal. 

União é indispensável para o fortalecimento geral de um povo que 
ama o direito, a justiça e a liberdade. 

Com o devotamento à Pátria, o cidadão procura esforçar-se ao 
máximo para obter maior rendimento coletivo a fim de que sua nação 
cresça, prospere e apresente melhores condições de vida humana. Em 
nossos dias não importa a quantidade de habitantes de um país, o 
que vale é a sua qualidade e capacidade de realização. 

A par do dever de constituir família, surge o problema da educa
ção, que é direito de todos e deve ser dada no lar e na escola, tendo 
por base a liberdade e fraternidade. Nos países mais adiantados nesse 
setor, são punidos os pais que não mandam seus filhos às escolas, pois 
ai se acredita que só um povo culto é capaz de resolver seus problemas 
internos e externos. 

O respeito à lei, no regime democrático, é o reflexo da cultura de 
um povo, permitindo ao mesmo o direito integral de suas atividades, e 
garantindo o trabalho ordenado e harmonioso da nação. 

O cidadão tem, por conseguinte, a obrigação de respeitar as leis 
para que haja plena liberdade de ação. 

Tôda nação organizada exige o serviço militar obrigatório, pois, 
num caso de guerra, os direitos coletivos são respeitados com a manu .. 
tenção da ordem. 

As obrigações fiscais devem ser cumpridas a fim de ajudar a Na· 
ção, Estado ou Município. 

A assistência e previdência sociais são indispensáveis numa cole
tividade. 

A justiça e a liberdade caminham juntas, ~ão podendo haver uma 
sem a outra. 

Somente uma nação organizada pode proporcionar felicidade e 
paz aos seus habitantes quando êstes possuem o privilégio de ter a 
"Instrução Moral e Cívica". 

* * * 
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SUCESSO NOS ESTUDOS 

Não há receitas milagrosas para fazer funcionar o cérebro nas 
horas que se quer, pois a mente não se aviva como o brilho de uma jóia. 

Devemos desconfiar dos anúncios: Inglês em poucas lições, Gi
násio em um ano ou Matemática sem esfôrço. A experiência e conse
lhos às vêzes nos prestam melhores benefícios. 

Todo est...::.dante para obter êxito nos estudos precisa primeiramen
te aprender a estudar sozinho, saber pesquisar nos livros, ter iniciativa 
própria e se dedicar com amor e carinho aos livros. 

Assinalamos também um fator importante, para se conseguir bons 
resultados: Não procurar, enquanto estiver nos estudos preliminares, 
dar preferência por esta ou aquela matéria, pois a cultura geral é 
imprescindível ao futuro de um médico, de um advogado, de um pro
fessor, enfim, de todos que precisam de uma profissão liberal. 

A leitura deve fazer parte integrante dos estudos quando nos ser
virmos dela com sabedoria, convertendo-a num instrumento de cultura 
científica como: biografias de homens sábios, histórias das descober
tas... Cultura literária: - os clássicos de tôdas as línguas, enfim 
leituras que possam enriquecer nosso espírito. 

Os jornais diários e revistas semanais ou mensais, mesmo que seja 
para rápida vista d'olhos, auxiliam muito no conhecimento do que se 
passa pelo mundo. 

Obras históricas, tanto a antiga como a moderna ensinam a julgar 
o passado, a conhecer o presente e a prever o futuro. 

Portan~o, deve ser do conhecimento de todos, que uma boa leitura 
é a alavan\!a mágica que movimenta o cérebro em busca de conheci
mentos, pois somente quem lê muito pode adquirir cultura e sociabili
dade. Para ~er bom êxito nos estudos, o aluno deve ser assíduo às aulas 
-e aplicado, pois não basta ter bons mestres e bons livros; êstes devem 
ser manuseados diàriamente e consultados sempre que houver dúvida. 

Impossível alcançar sucesso aquêle que deixa para estudar os pon
tos à última hora, quando então recorre a todos os santos, toma remé
dios para não dormir e se afoga nas páginas dos livros e cadernos, 
esperando milagres. As boas notas devem vir assinaladas nos boletins 
-e sabatinas, desde o início do ano, a fim de que nos exames o aluno 
não fique apavorado pensando em alcançar a média desejada para a 
sua promoção. 

:&:ste é um problema sério que domina as camadas estudantis, cuja 
solução jamais será encontrada. Agravando esta parte vem a questão 
das reprovações em massa que muitas vêzes repercute desfavoràvel
mente no seio do professorado que continua impotente no caso dos 
estudantes relapsos. 

* * * 
A PAZ 

Paz - palavra pequenina, composta apenas de três letras, dese
jada por milhões e milhões de pessoas neste mundo afora, onde o san
gue de inocentes jorra, abalando os alicerces\da sociedade. 
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A paz vem de uma conquista, a paz produz a riqueza; ela não 
se consegue com vitória sôbre as fôrças inimigas nem com os celebra
dos tratados; a paz não pode ser explicada, mas sentida com tôdas as 
fôrças que possuímos intimamente. 

Quando os povos se preparam para as sangrentas guerras e as 
batalhas são travadas cruamente, é a paz suplicada, com desespêro, 
abrindo os homens seus corações para que ela penetre iluminada pela 
graça do Criador. 

Somente Deus pode nos dar a paz e só êle nos diz onde ela é en
contrada. Uma paz prolongada seria uma graça insubstituível. No 
entanto, os povos, com ela se enriquecem e com ela se tornam egoístas 
e poderosos, desafiando uns aos outros, quando então, vêm as discór
dias, as lutas políticas, as provocações e finalmente a guerra que se 
desencadeia e a miséria que toma os indivíduos humildes. Nessa hora 
angustiosa, quando as ruínas das cidades e dos campos se empilham e 
milhões de cadáveres apodrecem nos campos de batalha, o homem 
suplica para que a paz volte a reinar nos corações dos sêres exaustos 
ele luta. 

A paz reside no coração do homem simples, da criança e dos justos. 
Somente uma consciência pura e limpa pode receber a paz de espírito 
que todos almejam. 

* * * 
o VICIO 

Certos atos, embora não contrariem preceitos constitucionais, não 
são acatados pela sociedade; fogem às sanções da lei, mas :;:>rendem-se 
à reprovação da moral, como a mentira, a agiotagem, a avareza, o 
egoísmo etc. 

Alguns vícios trazem certos transtomos à vida humana e quase 
sempre não são reprimidos, apenas tolerados. 

Citemos como um dos mais nefandos, o vício do jôgo, onde se 
dissipam fortunas muitas vêzes ganhas com sacrifício, estraga a saú1e, 
perde-se tempo e amigos; no entanto, é tolerado pelo Estado que até 
obtém vantagens financeiras. 

Outro vício, de aparência inofensiva, mas tão pernicioso como o 
primeiro é o vício de fumar; nos velhos tempos só os homens fuma
vam; hoje, no entanto, é comum ver-se senhoras fumando despreo
cupadamente em bares, hotéis, boates e em reuniões. Muitas vêzes, 
com o fumo, vêm os entorpecentes, como a morfina, ópio etc. Também 
os garotos na rua chegam a apanhar os tocos de cigarro para satisfa
zerem o vício. 

Outro vício pemicioso e de sérias conseqüências é a bebida que 
caminha de mãos dadas com o jôgo. O indivíduo bebe desde a cachaça 
que lhe queima o estômago até a bebida preferida pela elite que é o 
uísque. O trabalhador humilde que bebe, desgraça-se e maltrata a 
família que quase sempre se atola na miséria, na mendicância e na 
desgraça. 

Evitar os vícios é dever sagrado de um bom cidadão. 

* * * 
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A PATRIA 

"A Pátria é a família amplificada, é a família divinamente consti
tuída. .. E' uma harmonia instintiva de vontades... Multiplicai a 
célula e tendes o organismo. Multiplicai a família, e tendes a Pátria". 
Assim se expressou o nosso jurisconsulto Rui Barbosa ... 

Todos aquêles que amam. a Pátria, considerando-a sua segunda 
mãe, é um patriota e êsse amor denomina-se patriotismo. E' patriota 
o indivíduo que respeita as leis, que trabalha honestamente para ga
nhar o seu pão, é bom chefe de família e contribui para os cofres pú
blicos, sem sonegação. E' o trabalho coletivo organizado, é o cumpri
mento dos deveres do cidadão cooperando pelo bem público e o en
grandecimento do país. 

O regime democrático nos garante a liberdade da palavra, da re
ligião, de transportes, de associação e de outras regalias. O govêrno 
do povo pelo povo ainda é o regime mais conveniente, compatível com 
os nossos ideais de nação livre. 

No Brasil, como em outras nações civilizadas, há uma Constitui
ção que é a lei fundamental, regulando as garantias de seu povo e os 
deveres dêste para com a Nação. 

Infelizmente em tôda parte há os aproveitadores das situações, 
com prejuízo da coletividade, os quais devem ser combatidos por todos 
com severidade, pois são verdadeiros cancros sociais a minar a estru
tura nacional. 

A Pátria tudo se dá para que dela tudo se possa conseguir. 

* * * 

ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS 

O nosso espírito é dotado de profunda sensibilidade. ~le é a razão 
de nossa existência e é êle que determina todos os atos da vida, executa
dos pela matéria, constituída de carne e osso. 

É em nosso espírito que se formam as idéias. Quando nêle penetra 
uma centelha de pensamento, imediatamente são gerados outros tan
tos, causados pela impressão do primeiro. 

Quando as idéias são ocasionadas em tôrno de uma causa boa, 
os resultados são benéficos e aproveitáveis, seja qual fôr o caminho 
seguido. 

Quando, porém, para se conseguir um determinado objetivo, fa
zemos uma associação de idéias más, o espírito gerador torna-se per
verso e teremos sempre funestas conseqüências. 

É pela associação de idéias que se conseguem grandes coisas 
na vida. 

Quando um espírito produz uma idéia genial e a transmite a 
outros, podem-se conseguir resultados surpreendentes, pois o pensa
mento tra1)alha quase sempre muito mais que o corpo e disso se deduz, 
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que muitas vêzes aquilo que não se consegue pela fôrça material alcan
ça-se pela coordenação de idéias, manifestadas a outrem. 

* * * 
A ESCRA VIDÁO NO BRASIL 

A raça brasileira, oriunda de um misto da branca, indígena, e 
negra não pode fugir à realidade quanto à contribuição que nos trouxe 
a raça prêta nos vários setores de nossa atividade. 

Com a falta de braços para nossa lavoura, tornou-se quase obriga
tória a vinda de escravos para o Brasil, eram comprados nas costas 
da Africa, especialmente na Guiné e Angola, e vinham para nosso país 
em navios denominados "Negreiros". Sabe-se que eram acorrentados 
nos porões dos barcos na maior promiscuidade e miséria e ao desem
barcarem em terras brasileiras, já os compradores os esperavam para 
serem arrematados nos leilões públicos. 

As lavouras cafeeiras, algodoeiras e outras que floresciam no solo 
pátrio tomaram um impulso extraordinário com a ajuda do braço es
cravo, no entanto, era uma negra mancha que cobria a nossa civili
zação, nos primórdios de seu nascimento. 

Os pobres escravos, a quem tudo se negava, eram sêres à parte, no 
seio da sociedade da época. Os açoites contínuos dos feitores, e a vida 
miserável que levavam alertaram os homens de bons sentimentos e 
sacudiram a consciência nacional, que num brado angustioso veio em 
socorro da pobre raça, elaborando leis que morosamente iam extin
guindo a escravidão no Brasil. 

D. Pedro II, magnânimo e de bom coração, via o progresso e o 
impulso que tomavam as decisões para emancipar os nerros e silen
ciava, impotente para impedir os ideais dos homens que trabalhavam 
pela igualdade dos brasileiros. 

Foi portanto na ausência de D. Pédro, que estava na Europa ~m 
tratamento de saúde, que dona Isabel libertou a raça negra. 

* * * 
A GUERRA, COMO FATOR DE PROGRESSO 

O homem, o "homo sapiens", assemelha-se a um animal de tra
ção, que só anda quando é tocado por um chicote. Assim, sua inteli
gência, em tempos calmos, fica mais ou menos estacionada e só se 
movimenta quando atingida pelo golpe das necessidades ou calamida
des, das quais a guerra é a maior e a pior. 

Ela pode, assim, ser considerada como um dos fatôres que contri
buem para o progresso da humanidade. Existem vários exemplos que 
comprovam êsse assêrto. 

Ambroise Paré, "pai da medicina moderna", criou seus métodos 
de curar feridas, mais humanitários que os até então usados, porque 
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condoeu-se dos pobres feridos de guerra, que morriam sem esperanças 
de cura. 

Muitos dos melhoramentos introduzidos nos navios e aviões fo
ram criados para oferecerem maior segurança, durante as batalhas. 

O radar, êsse notável invento que tantos serviços tem prestado 
nos aeroportos, durante o tempo de paz, é obra de um inglês que o 
criou para localizar os aviões inimigos ao tempo da 2.a Grande Guerra 
Mundial. 

Os foguetes teleguiados, criados para defesa e ataques e que tive
ram sua idéia inicial nas bombas V-I e V-2, dos alemaes, servirão no 
futuro para uma viagem interplanetária. 

É de lamentar-se que tantos homens inteligentes, voltem suas 
idéias para o invento de armas de guerra, que causarão a desgraça de 
milhões de pessoas, ainda que tais descobertas venham a ser usadas 
mais tarde para fins pacíficos. 

Mas, apesar da guerra ser uma dElmonstração da crueldade do 
homem, ela é, sem dúvida, um fator de progresso, por excelência. 

Luís Augusto AZmeida Paciello 

* * * 
o VALOR DOS BANDEIRANTES 

Os bandeirantes que desbravaram os nossos sertJões, plantando 
nlas e pO-Toados, arrancando do solo brasileiro o ouro de suas entra
nhas, per~nanecem vivos em nossos corações. Seus feitos brilhantes, 
sua bravura e grande tenacidade, fizeram de nossa pátria a gigante 
das Améric.as, a Nação que é hoje o orgulho de seus filhos. 

Longas caminhadas, anos de sacrifícios e angústias, sofrendo fo
me, peste e assaltos de animais selvagens, além da privação do conví
'VÍ,'1 da família e do confôrto da cidade, fizeram dos bandeirantes os 
ídolos que são hoje, reverenciados pelas crianças, jovens e velhos. 

Na ilusão permanente de seus sonhos, julgavam êsses homens que 
estavam arrebanhando índios para nossas lavouras, ou buscando as 
pedras preciosas com que se enriquecer ou beneficiar os cofres portu
guêses. Nessa ânsia de conseguir os resultados que almejavam, êsses 
heróis destemidos e quase anônimos estavam trabalhando para a con
quista de nosso território, sem perceber o alcance da obra que realiza
vam, tão bem cognominada a "epopéia das bandeiras". 

Os bandeirantes paulistas, pioneiros no avanço pelos sertões bra
sileiros, foram de um heroísmo que a história qualifica de "extraordi
nários feitos". Penetraram com suas poderosas bandeiras nas regiões 
as mais longínquas, invadindo Paraná, Sta. Catarina, Rio Grande do 
Sul, Goiás e Mato Grosso, trazendo para São Paulo, milhares de índios 
para as lavouras paulistas, assombrando o homem da época, causando 
admiração e merecendo respeito da Côrte Portuguêsa. 

* * * 
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A CARIDADE 

A caridade é de tôdas as virtudes a mais nobre. Instituída por 
Jesus Cristo, na sua longa peregrinação pelo mundo, ela é um manan
cial sublime a todos aquêles que a praticam. 

Fazer a caridade, sem ostentação e orgulho, eis o que nos dita 
uma consciência reta e escrupulosa. 

Quantas vêzes socorremos nossos semelhantes e aguardamos an
siosamente que êles nos digam: "Deus lhe pague". Essas palavras pro
nunciadas quase sempre em tom comovido nos vão direto à alma e 
pensamos nessa hora: "Que Deus me ajude mesmo, pois carrego sôbre 
os ombros uma cruz espinhosa e pesada". 

A caridade pode ser feita de vários modos; ela é tudo quanto faze
mos sem esperar recompensa. 

Se ela é feita de livre e espontânea vontade, o seu valor duplica, 
não só perante aquêle que a recebe como também aos olhos de Deus, 
único ser divino, que lê nossos pensamentos e acompanha nossos atos. 

Devemos praticar a caridade sempre que se nos apresente o en
sejo e sobretudo não olhemos a quem vamos socorrer. 

Rosa Zayde Tanzillo 

* * * 
UM SONHO 

Vivi uma noite destas, uma aventura extraordinária, atr::tvés de um 
sonho que tive: 

Viajava de avião para Cuiabá, em companhia de um tio que ia a 
negócios. Tudo corria normalmente quando houve um de<;arranjo no 
motor do avião que se despencou dos ares, indo cair num vale profundo 
rodeado de altas serras. Todos os tripulantes, inclusive meu tio, tive
ram morte instantânea; por milagre consegui escapar. Depois da ca
tâstrofe, comecei a gritar e a chorar desesperadamente, diante daquele 
montão de cinzas onde jaziam os mortos mutilados, queimados, em meio 
a uma fumaça densa e escura. 

Procurei me desvenciliar daqueles horrores e por incrível que pare
ça, não recebi um só arranhão. 

Depois de alguns instantes, apareceu em minha frente um grupo 
de índios que logo mais percebi serem antropófagos. Aos gritos e num 
alarido que metia pavor agarraram-me e eu fui levado para a taba, 
onde deveriam naturalmente me devorar. 

Observei, chorando, que aquêles homens seminus, fortes e tostados, 
traziam suas armas de guerra, prontas a entrarem em luta quando 
achassem conveniente. Reuniu-se tôda a tribo para o festim que se apro
ximava. Puseram-me nu, no meio do pátio e ao lado ardia já uma 
fogueira cujas labaredas me esperavam. Quando eu estava para ser 
pôsto no espêto, acordei suando e desesperado. 

Foi tudo um sonho. 

* * * 
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A AMIZADE 

Não há tesouro no mundo que se compare à amizade. Ela nos in
cute um sentimento de confôrto, de segurança, de bem-estar, de prazer. 

A amizade toma conta de nós, faz vibrar tôdas as cordas de nosso 
coração. 

Ter um amigo é ter o mundo em nossas mãos, é saber que pode
mos contar com sua ajuda, seus conselhos, seu carinho, é trilhar por 
caminhos de luz e de esperança. 

Na amizade não pode haver reservas. Ao amigo se dá o coração, 
dêle nada se esconde, não se inveja. O que é nosso é dêle, o que lhe 
pertence é nosso. 

É assim que eu entendo a amizade. E' dêste modo que devemos cul
tivar nossas relações de afetividade. Para que a amizade perdure é 
preciso sinceridade, lealdade e sobretudo respeito. Digo sobretudo res
peito, porque sua falta gera tôda uma série de atritos que destrói a mais 
sincera e leal amizade. 

O ser humano só quer bem a quem o respeita, que vê nêle uma 
personalidade, uma individualidade distinta de tôdas as outras, respei
tando seus defeitos e apregoando suas virtudes. 

A tolerância é outra faceta importantíssima na amizade. Tolerar 
não é suportar com revolta, mas compreender com amor. E' saber que 
se o amigo tem defeitos nós também os possuímos e portanto êles se 
compensam. 

O homem que não tem amigos é realmente um infeliz, alguma 
coisa está lhe faltando, talvez pense tanto em si mesmo que o seu egoís
mo não o deixa estimar os outros. Tem excessivo amor a si próprio, 
preocupa-se demais consigo, que não tem tempo de dedicar-se aos ou
tros, de renartir seu coração com outrem, de reconhecer o valor de seu 
semelhante, de cultuar, enfim, uma amizade que lhe trará muita ale
gria e muita confiança. 

Neizi de Castro Andrade 

* * * 
A BELEZA 

Muitas pessoas têm procurado definir a beleza na espécie humana 
e para isso classificam-na, em beleza física e beleza moral. 

A beleza é uma dádiva providencial quando nasce com a pessoa, 
desenvolve-se e tem o seu cultivo permanente, ajudada por certo pelo 
trato, vestuário, porte e maneiras distintas. 

A saúde do corpo, uma vida metódica e bem organizada, os espor
tes, ar livre, ambiente sadio a par de uma alimentação rica em vitami
nas e sais minerais, ajudam a conservar a beleza, proporcionando-Ihe 
viço. Outro fator que contribui para a beleza' é o nosso estado de espí
rito, pois é sabido que a beleza externa está sempre refletindo a interna. 
Haja visto um indivíduo rancoroso, cheio de ódio, insatisfeito, invejoso e 
cQm recalques, embora seja dotado de bonito físico, não o terá por muito 
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tempo, porque os sulcos invadirão seu rosto, o desgaste será implacável, 
enfim, tudo virá contribuir para a perda da aparência e beleza física. 
Como bem disse Salomão: "O coração alegre formoseia o rosto, e o 
espírito abatido virá secar os ossos". 

A beleza moral provém de uma consciência reta, sem mácula, que 
proporciona paz de espírito, alegria de viver, desprendimento aos bens 
terrenos e nobreza de ações. 

O Dr. Alberto Schweitzer que recebeu o Prêmio Nobel da Paz de
clarou à imprensa: "O homem tem, aos vinte anos, a fisionomia que 
Deus lhe deu; aos qual'enta, a que a vida lhe modelou e aos sessenta a 
que lhe fixaram as qualidades e defeitos, virtudes e vícios". 

* * * 
A ECONOMIA 

A economia é a base da prosperidade quando bem dirigida, sem 
mesquinhez ou exageros. 

A fortuna muitas vêzes é oriunda de heranças que antepassados 
conseguiram com enormes sacrifícios, moderação nos gastos e boa orien
tação nos negócios. 

Essas fortunas, quando caídas em mãos de herdeiros extravagantes 
e estróinas, são esbanjadas a mancheia, desregradamente. Outras vê
zes, quando bem dirigidas e administradas até se multiplicam, propor
cionando aos seus beneficiários e à coletividade bem-estar, crédito, fe
licidade e satisfação. 

A situação financeira do homem só pode ser bem consolid<tda quan
do há parcimônia nos gastos supérfluos, direção firme nos gastos do 
lar, sem desperdício de utilidades e uma economia bem dirigic'fa em todos 
os negócios. 

Ser econômico, não é ser miserável e mesquinho, é procurar o con
fôrto sem luxo, sem ostentação e vaidade. Faz economia aquêle que 
sabe comprar bem, sem exagêro, que sabe vestir-se sem espalhafato e 
que se alimenta do melhor sem ser explorado nas fontes de abaste
cimento. 

A economia, que é uma virtude, é uma necessidade na pobreza, um 
ato de juízo na mediana e um vício na opulência, como bem disse 
Fontenele. 

Ninguém deve esperar que a sorte lhe venha cair nos braços, que o 
dinheiro necessário aos gastos quotidianos apareça milagrosamente, mas 
de uma coisa esteja certo: Sem a economia é impossível ao pobre con
seguir alguma coisa na vida, principalmente uma casa para morar. 

* * * 
A IMPORTANCIA DA RELIGIÃO 

A religião, seja ela qual fôr, é uma virtude sublime, que nos dá co
ragem e resignação nos momentos mais angustiosos da vida. Ter uma 
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religião, uma fé, é ter convicção em alguma coisa que às vêzes foge de 
nosso alcance. 

Ter uma crença é uma necessidade. Todos nós precisamos de uma 
diretriz, de alguma coisa a que nos agarrarmos nos momentos difíceis. 
A pessoa que tem uma religião sofre menos que os descrentes, pois tem 
um consôlo; rezar, pedir a Deus proteção nos momentos angustiosos. 

A fé inabalável afugenta a tristeza, os insucessos da vida e as pró
prias dores. Ela traz a resignação, qualidade insuperável que torna 
mais leve o fardo pesado da vida. 

Ter fé, confiança em nós mesmos, eis o grande segrêdo daqueles que 
lutam por um futuro melhor. Se a religião está longe de nosso alcance, 
se a crença não chega até nós, o nosso espírito se entrega ao desespêro 
e se debate numa ansiedade angustiosa e tudo se torna difícil, apoderan
do-se de nós o mais completo desânimo. 

Quantas vêzes, transitando pela rua, andando num ônibus, ouvi
mos alguém dizer: - "Não tenho religião, nem fé alguma, sou um 
descrente". Se observarmos a fisionomia dessas pessoas, constataremos 
que seu olhar é duro, inexpressivo, que no seu todo falta algo. No entan
to, se ao contrário, tivermos como guia a religião, a fé em Deus e con
fiança em conseguir o que almejamos, forçosamente teremos êxito e 
nossa fé nos auxiliará a seguir sempre o caminho do bem, não permi
tindo nunca que dêle nos desviemos. 

Tenhamos sempre, portanto, uma religião, não para dizer que so
mos católicos, protestantes ou seja lá o que fôr, mas sim para termos 
um guia, uma diretriz, enfim, uma lei que não nos permita afundar no 
vício e nas tentações que se nos deparam a cada passo. 

Cláudia Liliam Silva Câmara 

* * * 

A FOME 

A fome, conseqüência das guerras, discórdias e dissenções políti~ 
cas, tem sido o flagelo da humanidade, a causadora da destruição de 
milhões de sêres humanos. 

Está constatado que quase a metade da população do globo sofre 
constantemente de fome. Ela espreita a criança desde que nasce até 
sua morte. Nos países subdesenvolvidos, cujos governantes não estão 
à altura, dos cargos que ocupam, desfila um cortejo imenso de esfo
meados que vivem na mais negra miséria, sem amparo, sem saúde e 
sem esperanças de melhores dias. 

As extensões territoriais inabitáveis, os fenômenos da natureza, 
como as sêcas, as enchentes, inundações, vendavais, cataclimas, contri
buem para que a fome tome conta das populações assoladas que morrem 
de fome à míngua de recursos. 

Tôdas as nações do mundo gastam milhões de dólares em arma
mentos e' preparativos para as guerras, sem se preocuparem com a 
produção de alimentos e o bem-estar da população do globo. 
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A fome persegue o pobre, o mendigo, os aleijados, as regiões onde 
não há saúde pública, higiene e condições normais de trabalho e sobre
tudo nos países em que desenvolvimento e progresso ainda não pene
traram. 

O índice de analfabetismo parece marchar também ao lado da 
fome, pois em países subdesenvolvidos o número dos que não sabem ler 
apresenta uma porcentagem assustadora. 

* * * 
MEUS PAIS 

Ma ... mã! Ma-mãe! Mãezinha! Mãe querida! 
Papai! Meu grande Pai! ... 
Estou procurando, dentro de minh'alma, descrever meus pais ... 
Quem é Mamãe? E Papai? 
- Unidos por Deus, na chama sagrada do amor que o céu lhes con

cedeu, Papai e Mamãe são os dois sêres que me deram a vida, que me 
acalentaram no berço, que me consagraram sempre todos os cuidados 
e atenções. 

Quantos sonhos e ideais teceram para mim? E os projetos? 
Em "Juca Mulato" de M. DeI Pichia a mãe sonha: Será um doutor. 
E o pai diz: Será um caboclo forte do mato. 
Nos sonhos, nos ideais, nas grandes realizações, na fo"mação do 

nosso lar, no elo brilhante de nossa família, no cumprimento estrito do 
dever, no amor, na dedicação, vejo-os sempre unidos, meus pais. 

Não, não poderei separá-los nesta página: ambos estão no mesmo 
lugar de honra dentro de minh'alma, no mesmo altar, cercados pelas 
mesmas flôres, pelo mesmo culto de amor, respeito, saudade ... 

Papai e Mamãe viverão sempre, na terra e no céu, bem juntinhus, 
um dentro do coração do outro e, ambos, aos meus olhos, sempre com 
o mesmo valor: belos, nobres, justos, corajosos, cheios de Fé, Esperan
ça, Caridade, mostrando-me tôdas as belezas e todos os espinhos, da vida. 

Papai e Mamãe ... Seus nomes, idade, côr, nacionalidade, tempera
mento, profissão? Que importa? 

São meus pais: indescritíveis, inseparáveis; são como duas bússo-
las apontando o meu Norte, dois faróis de alerta ao perigo, ou dois an
jos que me abençoam ... 

ó Deus! Rogo-vos, concedei-me, em sonho ao menos, o milagre de 
transformar-me de novo na criança que sorri, repousa, chora, e vive sob 
o doce amparo de seus pais ... 

E docemente, então, eu responderei, feliz como as criancinhas: 
- Papai é papai. E mamãe é mamãe. 

Manoela Joaquina 

* * * 
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A DESOBEDIÊNCIA 

A desobediência é um mal que acarreta transtornos sérios a quem 
é desobedecido e ;:t quem é desobediente. 

Nas crianças o-hábito de contrariar os mais velhos já é próprio 
mesmo da idade e elas se comprazem em incidir nos mesmos erros 
mesmo sabendo que o castigo virá, com certeza. Os pais redebram a 
vigilância quando sabem que não são obedecidos receando perigos e 
mesmo desastres com os filhos, que lhes dão preocupação constante. 

Acontece que até depois de crescidos os jovens continuam na prá
tica dêsse terrível mal. 

Os adultos que não deveriam incorrer nesse defeito, constantemente 
desobedecem, ora às leis, ora aos preceitos da moral cristã, não raro ad
vindo-Ihes conseqüências danosas e muitas vêzes irreparáveis, quer em 
assuntos de família, políticos ou de negócios. 

Na vida pública, a desobediência às leis é castigada com penas im
postas pelas legislações, que muitas vêzes levàm os transgressores aos 
cárceres, ou a pagar pesada multa. 

Um avanço a um sinal de trânsito é uma desobediência punida com 
a apreensão do veículo e multa aos seus transgressores que assim prati
cando estão expondo sua própria vida e a dos outros, a desastres e con
seqüências imprevisíveis. 

Muita fôrça de vontade, aliada a uma aompreensão segura, evita a 
desobediência e os seus males. 

* * * 
A CONSCIÊNCIA 

A consciência, testemunho ou julgamento íntimo da alma, aprova 
ou não nossos atos e nossas ações diárias. No dizer dos filósofos ela pode 
ser psicológica ou moral. 

A psicológica ptova nossa existência, nossa maneira de ser e a 
natureza de cada um. 

A consciência moral desempenha papel mais importante na vida do 
homem. Ela dita o que devemos fazer e o que devemos evitar; esta 
é a que acompanha o ser humano e a que fala do nosso íntimo, com 
sua voz ponderada, calma e prudente. 

Acontece, porém, que muitas vêzes no instante que a voz serena 
da consciência fala, um turbilhão de vozes cheias de paixões e rancor 
caem sôbre ela, silenciando-a na sua timidez e humildade. 

Vem o remorso com suas garras medonhas e o conflito gera o de
sespêro do ser humano. 

Quando no mundo das perversões surgem os bons atos, a consciên
cia reta fica radiante e feliz, espalhando por tôda face daqueles que as 
praticaram uma serenidade e uma paz tranqüilizadoras. 

A consciência jamais pratica uma injustiça, ela acompanha passo 
a passo o que faz e o que pensa o homem e quando êle quer viver em 
paz com ela evita a desonestidade. os maus atos, as más companhias, 
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os maus conselhos e procura, na pureza de sua alma, ouvir os ditames 
de sua consciência, que não falha nunca. 

* * * 
A CORAGEM 

- Não chores, meu filho! diz a mãe à criancinha, no berço. Suga. 
o leite que te alimenta, filhinho! Coragem! Vamos! 

- Não chores, filho! Não temas! Tem coragem: levanta-te, firma. 
os pés e anda! Não cairás! 

- É chegado o momento de caminhares para a Escola ... Estudar 
Aprende! Com Fé e Coragem tôdas as vitórias serão obtidas! 

A Vida sorri. .. É a coragem que pinta a vida de azul e rasa! Se 
vires alguma sombra dentro da noite, não temas! Tem coragem e lem
bra-te: amanhã, o dia, o sol, a luz, a Fé, a Esperança, a Caridade, tôdas 
as bel'ezas e tôdas as virtudes, novamente cintilarão! ... 

Vencida a primeira etapa, é preciso agora conhecer a grande cora
gem de saber dizer com acêrto e firmeza: - Sim ou Não. 

Admiremos a coragem da criança, das mães, dos pais, dos sa
cerdotes, dos médicos, das enfermeiras, dos mestres, dos sábios e dos 
operários, dos jovens e dos velhos, dos heróis! 

A civilização moderna, esplendente, com grandes invenções, é viva. 
prova da coragem do ser humano! 

Até mesmo no sertão inculto, o índio bravo, nas grandes caminha
das, na luta com as feras, nos ccm~[l.tes, no laço firme da amizade, o 
bravo índio t~m sempre coragem e ensina ao filho. 

- Sê bravo, sê forte! Na vida e na morte, não tremas! 
Viver é lutar! Lutar é viver! 
Sê bravo, sê forte! Meu filho, coragem! 

ManDela Joaquina 

* * * 
o TRABALIIO 

o trabalho é a fonte de todo bem e contribui para a felicidade do 
homem em todos os campos de sua atividade. É êle que afugenta o vício, 
as más companhias e as discórdias. 

Um indivíduo que trabalha está cooperando para seu bem-estar; 
para o confôrto de sua família e para o engrandecimento de sua pátria. 

O trabalhador é um patriota desde o que exerce a profissão mais 
humilde até aquêle que ocupa altos cargos no govêrno ou dedica-se ao 
jornalismo, magistério, advocacia, medicina etc. 

O trabalho traz saúde ao corpo e ao espírito, mantendo-os em boa 
forma física e mental, além de propiciar a todos os necessários meios 
de subsistência. 

Em nossos dias, no seio das famílias numerosas todos se preocupam 
em trabalhar, tanto jovens, como mulheres e homens, pois as dificul
dades da época estão a exigir sacrifícios de todos. 
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o pai que conseguisse trabalho coletivo e em massa, de todos os 
seus filhos, por certo não teria problemas financeiros e nem sociais. 

Rui Barbosa, através do seu exemplo e capacidade de trabalho, 
jamais igualada, diz o seguinte sôbre patriotismo: "O patriotismo 
consiste pràticamente no trabalho" Com isto êle quis incutir na cons
ciência de seus concidadãos o sentido prático e verdadeiro do amor 
pátrio. 

Nenhum órgão executivo de uma Nação pode funcionar sem o tra
balho e a cooperação imprescindível de seus filhos. 

* * * 
UMA DESPEDIDA AS CRIANÇAS 

Gôta dágua no Oceano da Vida, a alma da mestra derramou-se 
nas páginas de um livro pequenino, recebendo magníficas cintilações 
de pedras preciosas, brilhantes caríssimos que refulgiam em esplêndido 
relicário: o coração da criança. 

"Criança - nota alada de flauta, cantando num raio de sol", disse 
Rui Barbosa; criança que abre a corola, laço que nos prende à terra, 
sonho que desceu do Paraíso, régio presente que o Senhor nos enviou ... 

Filhos de outras mães: - filhos que Deus empresta durante algu
mas horas diárias, horas que formam meses e anos para encher um 
coração de mestra com lutas, carinhos, sorrisos, lágrimas, promessas 
e vitórias! 

Crianças - como abelhinhas corajosas, dentro de uma sala de 
aula, fabricando com carinho favos de cêra, delicadíssimos, junto da 
abelha mestra ... 

Crianças, procurando de flor em flor, o mel: doçura, carinho, educa
ção e instrução, cultura, caráter, personalidade! 

Ser criança é ter, na vida, lindos sonhos a sonhar; ter, no sorriso, 
guarida para o seu doce cantar! 

Ser criança! Que ventura! Ter nalma, calma, confiança, ternura; 
no coração, sinceridade, candura, amor! Ter na existência todo o co
lorido e tôdas as harmonias. Ter as bênçãos da Virgem, do Altíssimo, 
e a proteção constante do Anjo da Guarda! 

Ser criança é ter nalma um passarinho eternamente a gorjear: 
"Piu, piu, piu! Repiu, piu, piu!" Canta a passarada ... 
Canta ameninada... E a velha mestra, escutando os trinados 

alegres, os gorjeios maviosos, sonha e sorri ... 
Lenta, silenciosa, docemente, de seus olhos rola uma lágrima, uma 

pequenina gôta d'água ... 
ManDela Joaquina 

* * * 
A GREVE 

São sete horas da manhã na cidade de São Paulo. A cidade começa 
a despertar para mais um dia de labuta. Nos portões de várias fábri-
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eas, aglomeram-se os operários, discutindo, conversando, porém não se 
dispondo a entrar para trabalhar, como o fazem diàriamente. Na vés
pera, à noite, os sindicatos estiveram reunidos e decidiram não voltar 
ao trabalho, enquanto uma velha reivindicação da classe nãofôsse aceita. 
Grupos de sindicalizados se dirigem para as fábricas cujos operários se 
dispuseram a trabalhar. São os chamados piquetes grevistas que se 
deslocam com a finalidade precípua de convencer os dissidentes a aderi
rem à causa. Antes do meio-dia tôdas as fábricas estão paralisadas. 
Está deflagrada a greve. 

Manchetes de jornais, espalhafatosamente, noticiam o fato. Nas 
colunas, os jornalistas relatam as minúcias do desenvolvimento da 
idéia, até a consumação do ato. A polícia entra em rigorosa prontidão 
para coibir os abusos e manter a ordem. Reuniões de líderes sindicais, 
operários e patronais são realizadas, em busca de uma solução concilia
tória, que às vêzes demora vários dias para ser encontrada. Final
mente um acôrdo é assinado, terminando a disputa. 

A greve, quando orientada para uma finalidade sadia, é uma arma 
poderosíssima do trabalhador, colocada em suas mãos pelo regime de
mocrático. Defender êste direito, repudiando os excessos e violências 
sempre condenáveis, é um dever que se impõe a tôdas as pessoas que 
acreditam nos sagrados direitos do homem. 

Capitão Quirino Carneiro Rennó 

* * * 
o TREM SUBÚRBIO 

A estação central regurgita de público. De momento a momento, 
parte uma composição repleta de passageiros. Em pé, sentadas, de
penduradas, empurradas, amassadas, as pessoas voltam para o lar após 
um dia de estafante labuta. São sete horas da noite. 

Por muito~ minutos, apesar do grande número de composições que 
partem, a estação não se esvazia. Para todos os lados da grande cidade, 
partindo de vários locais, se deslocam trens repletos de trabalhadores. 
Após algum tempo, imperceptivelmente, porém de maneim contínua, 
as gares do eentro vão tendo seu movimento de pessoas diminuído. 

Durante seu trajeto, o trem subúrbio vai parando, soltando e rece
bendo pessoas, através de suas portas automáticas que abrem e fecham 
em um intervalo reduzido, o que obriga correria e confusão, por parte 
dos que se movimentam. 

~stes aspectos são observados diàriamente nas grandes capitais, 
cujo meio de transporte mais utilizado pelos que trabalham, é o trem: 
barato, rápido e sempre dentro do horário, êle arrebata seus usuários, 
que se esquecem do pouco confôrto que lhes é oferecido em favor da 
segurança de chegar sempre em tempo. Partir para a labuta, voltar 
para o lar, utilizando êste meio de transporte, transforma-se no quo
tidiano de muita gente que reside em grandes metrópoles. 

Capitão Quirino Carneiro Rennó 

* * * 
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o SOLDADO 

Ao vê-lo passar, com seu uniforme verde, singelo, não posso deixar 
de divagar e ,lembrar o simbolismo dessa imagem. 

Foi soldado igual a êste, que se bateu na Guerra Cisplatina, lutou 
contra o tirano Lopes, soube, na Itália, longe de sua pátria, elevar bem 
alto o pavilhão auriverde de sua terra. 

Monte Caseros, Tuiuty, Forte Dourados, Monte Castelo e muitas 
outras passagens históricas ficaram marcadas pelo valor e coragem do 
soldado brasileiro. 

Êste que passa hoje à nossa frente, é um jovem, no final da adoles
cência, coI\l a barba ainda mal irrompida em seu rosto, o reflexo do 
povo, tiradd do seu lar para servir à Pátria, preparando-se pam qualquer 
eventualidade, honrando seus antecessores gloriosos. 

Reverencio esta imagem, não pelo indivíduo que vejo, mas sim relo 
que representa e por tudo que poderá fazer, no futuro, cemo parte 
absolutamente necessária de um to'do que saberá sempre honrar o r!osso 
Brasil. 

Capitão Quírino Carneil'C Rennó 

* * * 
O VOTO 

Desde tempos imemoriais temos conhecimento da existência do 
voto para ::.e conseguir saber a vontade de um povo ou grupo de pessoas. 
Na Grécia antiga, o voto já era bastante utilizado e o povo assim elegia 
seus dirigentes e representantes. 

No mundo atual, institutos de pesquisas estatísticas, baseando-se 
nos votos, fornecem ao comércio, indústria e govêrno o pensamento do 
povo cm números altamente valorizados, pelo que representam. 

O voto é a pedra angular da democracia. Os regimes totalitários 
tentam esmagar a realidade das eleições, fazendo com que o govêrno 
não caminhe com o povo para uma direção comum e sim, o empu:..·re 
na direção que beIh entenda, sem sequer ouvir os seus anseios. 

O voto é a fôrça dada ao homem pela democracia e o terror dos 
regimes ditatoriais. O dever de todos nós é defender esta instituição, 
pois é :3 única maneira de conseguir fazer valer sua vontade. A maneira 
de valorizar êste direito é exercê-lo sempre que formos chamados não 
nos eximindo de comparecer às eleições. 

Capitão Quirino Carneiro Rennó 

* * * 
A MEDICINA E O ESPORTE 

o esporte, além de recreação, é antes de tudo um meio de se obter 
e conservar a saúde. Segue, como outras atividades, a evolução cons-
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tante da humanidade, unindo-se cada vez mais à medicina e com f"la 
caminhando para a mesma finalidade. 

A medicina aplicada ao esporte é uma grande auxiliar dos técnicos 
esportivos da atualidade. Pesquisas são eietuadas, com a finalidade de 
avaliar a verdadeira influência do treinamento sôbre o físico do homem, 
bem como, por outro lado, estudos visam aumentar as possibilidades 
atléticas, por meio de modificações introduzidas em processo de treina
mento, ditados por observações médicas. 

A ginástica corretiva ou ginástica médica é o complemento neces
sário de que muitas vêzes os facultativos lançam mão para a cura ou 
melhoria de seus doentes. 

Depreendemos, fàcilmente, que a medicina e o esporte devem ca
minhar sempre juntos, unindo o professor de educação física ao médico, 
identificando-os entre si, fazendo com que se auxiliem mutuamente. 

Lembremos a máxima muito em voga atualmente, que encerra 
grande sabedoria: "Mais estádios, menos hospitais." 

A preguiça 
A esperança 
A fé 
O espirito de sacrifício 
O heroísmo 
A família 
O bom senso 
As boas idéias 
A perseverança 
A teimosia 
O amor de mãe 
Os heróis esquecidos 
A discórdia 
O amor ao próximo 
A honradez 

Capitão Quirino Carneiro Rennó 

SUGESTÕES: 

A ingratidão 
O cumprimento do dever 
O desprendimento 
A luta pelo espaço sideral 
O caráter 
A vida em família 
Os bons filhos 
Os maus filhos 
A dignidade 
A sabedoria 
Consciência tranqnila 
A felicidade 
A infância 
A juventude 
A velhice 

O sofrimento 
Alegria de viver 
A ignorância 
A nobreza 
A resignação 
A morte 
A vida 
A justiça 
As boa .. maneiras 
A educação 
A instrução 
A cidade 
O meio rural 
A primavera 
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