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EM NOTÍCIAS

Se existe algo que toda a humanidade 
tem em abundância hoje é motivo para 
pessimismo. O clima apresenta visíveis e 
perigosas modificações, tornando os ve-
rões mais quentes e os invernos mais se-
cos; isso quando é possível distinguir um 
e outro. A população das cidades vê sua 
liberdade de ir e vir ameaçada pela vio-
lência, que evidenciou toda a decadência 
de uma sociedade, ignorada, de maneira 
hipócrita, durante séculos.

O relatório da ONU, divulgado há algu-
mas semanas, confirmou as expectativas 
nada otimistas já anunciadas há décadas 
pelos ambientalistas. O homem já está 
sentindo as conseqüências de seu desca-
so por si mesmo e, apesar disso, continua 
apático com relação ao óbvio. É impor-
tante a consciência de que uma atitude 
para solucionar essa situação deve partir 
de cada pessoa, e não só dos governos. 

Afinal, não é só o poder público 
(que,   aliás, também é escolhi-
do por nós) o responsável por 
termos chegado a ela.

Dividimo-nos, então, entre os auto-
alienados e os radicais. Enquanto os pri-
meiros adotam um papel passivo, fingindo 
estar observando tudo exteriormente, os 
outros defendem um retrocesso, incabível 
e impossível de ser posto em prática, até 
mesmo por eles próprios.

Acreditar na humanidade é justamen-
te reconhecer seus graves problemas, ao 
contrário do que é muito difundido. Já 
passou a época das utopias impossíveis, 
da crença cega no homem ou em uma di-
visão nítida entre o bem e o mal. O que 
existe e sempre existiu é o confronto de 
interesses entre os homens, em que bem 
e mal coexistem e são quase indistinguí-
veis. O século XXI deve ser, desse modo, a 
época da maturidade do homem.

O ser humano demorou séculos para 
chegar aonde está agora, afirmando sua 
superioridade com relação a qualquer ou-
tro ser vivo. No entanto, pela primeira 
vez se depara com um freio ao progresso 
que, se for ignorado, causará sérias ame-
aças à sua sobrevivência. Por isso, é dever 
de todos acordar e lutar pela vitória do 
bom senso.

Leonardo Spicacci Campos
3º ano A - Ensino Médio
Texto produzido na aula de redação sob a orientação 
da professora Ana Cecília da Costa.
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A aluna Juliana Souza de Almeida, do 2º ano do Ensino Médio, 
conquistou a vaga para participar dos Jogos Pan-Americanos 
Rio 2007 na modalidade patinação artística. Ao lado de Marcel 

Sturmer, a liceísta forma a única dupla de patinadores que representa 
o Brasil na competição, nas modalidades Livre Masculino e Livre Fe-
minino.

Juliana e outros cinco atletas foram selecionados para um pro-
grama de treinamento no exterior, que aconteceu nos meses de 
janeiro e fevereiro deste ano, sob a supervisão da CIPA - Comis-
são Internacional de Patinação Artística. Além dos patinadores, 
técnicos brasileiros também acompanharam e participaram dos 
treinamentos. Apenas dois atletas seriam escolhidos para o Pan 
2007, o que acirrou em muito a disputa pela vaga.

“Enfrentei várias seletivas para chegar até o 
Pan, disputando com atletas de peso. Estou 
muito orgulhosa e, ao mesmo tempo, emo-
cionada com a classificação, pois tenho 
apenas dezesseis anos. Nos outros países 
é muito comum escolherem apenas me-
ninas mais velhas”.

      Juliana Almeida, do 2º ano EM, é classificada  

para os Jogos Pan-Americanos 2007



A professora Cínthia Roberta Pinhei-
ro, do 2º ano do Ensino Fundamental, e 
o aluno Lincoln Spada, do 2º ano do En-
sino Médio, tiveram o privilégio de esta-
rem próximos ao Papa Bento XVI, 
durante o Encon-
tro de Jovens, re-
alizado no Estádio 
do Pacaembu, em 
10 de maio.

O encontro, que 
contou com a par-
ticipação de 41 mil 
jovens, foi um dos 
principais compromis-
sos do pontífice em 
sua visita ao Brasil. O 
tema do evento, “Jovem, discípulo e 
missionário de Jesus Cristo”, referia-se à 
5ª Conferência-Geral do Episcopado da 
América Latina e do Caribe. Cerca de 270 

Liceístas 
participam de 
Encontro de 
Jovens com o 
papa Bento XVI

dioceses brasileiras receberam convites para que fossem 
representadas naquela noite.

“Para mim, a reunião de todos aqueles jovens foi um 
grande encontro de fé”, disse a professora Cínthia, emo-
cionada. Representante da paróquia Imaculado Coração de 
Maria, ela esperava há meses por esse dia. “Foi um mo-
mento de união. Talvez muitos ali presentes tivessem tido 

somente essa única chance de encontrar 
com um papa em suas vidas”, afirma a 
professora, que definiu a vinda de Bento 
XVI ao Brasil como “um estreitamento 
de relações entre os católicos”. “Esti-
vemos lá pelo ideal de um mundo me-
lhor, mais justo”, completa.

A expectativa de Lincoln tam-
bém era grande. “Eu tenho estuda-
do o assunto (tema do encontro) 
há algum tempo”, afirma o aluno, 

que é membro ativo da Paróquia Nos-
sa Senhora do Rosário de Pompéia. “Quando soube 

que poderia participar, a alegria foi imensa. Acho que esse 
encontro nos ajudou a voltar mais perseverantes sobre as 
causas sociais”, completa o aluno, que chegou a publicar, 
no seu perfil do Orkut,  várias fotos e legendas que men-
cionavam o encontro.

Família liceísta é descendente  
de Frei Galvão

A canonização de Frei Galvão, que o tornou o primeiro santo 
brasileiro, fez com que a família da professora Carla Lopes 
Pinheiro Borges, do Ensino Fundamental I, tivesse um impor-
tante motivo para celebrar o acontecimento. Nona e décima 

geração de descendentes do religioso, ela e sua filha Amanda, de 4 anos, aluna 
da Educação Infantil, convivem há muito com a história de Frei Galvão.

Radicada em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, a família de Frei Galvão era 
próspera e numerosa. Ao todo foram dez irmãos que se tornaram responsáveis pelo apare-

cimento de diversas gerações de descendentes. Do casamento de Ana Joaquina Galvão de França, irmã do Frei, com 
Alferes Felix Gomes de Siqueira, surgiu a família de Carla e Amanda, que descendem exatamente 
do sobrenome “Galvão”.

A avó de Carla, D. Maria Aparecida Filippo Lopes, sempre contava histórias sobre Frei Galvão 
para seus filhos e netos. Além disso, como era uma católica fervorosa, D. Maria costumava 
evocar o nome do Frei em suas orações. Esses relatos e preces permearam a infância de Carla e 
fizeram arraigar-se um encantamento pela figura do religioso. “Ela sempre falava com carinho 
sobre o Frei Galvão e ficamos acostumados a evocar seu nome em todas as orações. Ainda 

hoje costumo pedir ao Frei para me ajudar nos momentos difíceis”, diz a professora, que 
continua mantendo a tradição.

Quando a família soube da canonização do Frei, o sentimento foi de patriotismo. 
“Ficamos felizes pelo nosso país, pelas pessoas da nossa terra. Acreditamos que o 

primeiro santo brasileiro serve como marco para a união entre os povos cristãos 
do Brasil”. Mesmo assim, a professora garante que não haverá mudanças den-

tro de casa. “Para nós, Frei Galvão sempre foi santo. Aprendemos a 
admirá-lo e respeitá-lo. A canonização só vem confirmar o que 

já sentíamos. Mas eu sei que minha avó ficaria muito 
contente se estivesse viva”, completa.



Wickb
old e a Estação Ciência         da USP

Um mundo de descobertas 
foi proporcionado aos alu-
nos do 7º ano do Ensino 
Fundamental, que tiveram a 

oportunidade de conhecer uma das 
fábricas de pães da Wickbold e tam-
bém diferentes experimentos cientí-
ficos na estação Ciência da Universi-
dade de São Paulo, ambos na capital 
paulista. Acompanhados dos profes-
sores Ana Margareth Gonçalves Junot 
e Valdilene Silva de Carvalho (de Ci-
ências) e Marcos de Barros Ribeiro (de 
Geografia), os estudantes vivenciaram 
conteúdos trabalhados em clas-
se de forma a contextua-
lizá-los.

Com o intuito de mostrar as possibilidades de carreiras na área am-
biental para os alunos do 3º ano do Ensino Médio – e aproveitando o 
tema Amazônia, trabalhado pela CF 2007 –, o Liceu Santista promoveu, em 
parceria com o Centro de Ciências da Educação (CCE) e Mestrado UniSan-
tos, o Encontro Profissões, Meio Ambiente e Consciência Cidadã. Estiveram 

presentes representantes dos cursos de Biologia, de Geografia, 
de Pedagogia e também de Direito Ambiental, sob a mediação 
do professor doutor Gilberto Marcos A. Rodrigues. Eles con-
versaram com os estudantes sobre o cotidiano das carreiras 
ligadas ao meio ambiente e a sua aplicação. O evento integra 
uma série de encontros programados, que visam oferecer aos 
liceístas subsídios para que possam escolher uma profissão de 
forma consciente.

A preservação do Meio Ambiente tem sido uma preocupação 
constante em todo o mundo. Sendo assim, as carreiras relacio-
nadas ao tema vêm conquistando espaço e muitas aplicabilida-
des no mercado de trabalho, seja em Organizações Não-Gover-

namentais (ONGs), seja em Institutos de Análise Ambiental, sem contar a 
licenciatura para os Ensinos Fundamental, Médio e Superior.

Fórum de profissões de  

Meio Ambiente



12ª Feira  
Comunitária de Habilidades  
reúne mais de 50 expositores

Wickb
old e a Estação Ciência         da USP

Três representantes da Associação de Voluntários 
do Hospital Guilherme Álvaro estiveram no Liceu 

Santista para receber a doação de 106 peças 
de tricô, como mantas, sapatinhos e gorros, 
produzidas pelas vovós do Projeto Vamos 
Tricotar. As voluntárias Rosely Omizu, 

Dora Maciel e Adélia Braz também 
levaram roupas, sapatos e outros 

utensílios para os pacientes 
atendidos pelo hospital.

Vovós do Projeto 
Vamos Tricotar 
doam mais de 100 peças  
às voluntárias do HGA

Nossa escola cheia de alegria
Alunos do Berçário, da Educa-

ção Infantil e até o 5º 
ano do Ensino Fundamental presentearam 
as mamães com uma festa muito animada, 
com direito a café da manhã, apresenta-
ções musicais e brincadeiras interativas em 
inglês. Com a presença de toda a família, 
elas compartilharam momentos de alegria 
e de muita emoção ao lado dos filhos e dos 
netos - muitas avós também vieram pres-
tigiar a festa. O evento teve o esforço con-
junto da equipe de coordenadores e profes-
sores, que pensaram em cada detalhe para 
a homenagem.

As mamães – e papais – do Berçário ga-
nharam um café da manhã ao ar livre, pre-
parado com carinho pelas berçaristas no 
solarium da escola. As crianças do Infantil, 
Infantil 1 e Infantil 2 apresentaram-se no 
Auditório Santa Bakhita com números mu-
sicais. Uma viagem musical pelo túnel do 
tempo, comandada pela vovó Benta, levou 
as mães dos alunos do Infantil 3 aos anos 
70, 80 e 90. Já a turma do Ensino Funda-
mental divertiu-se com um jogo interativo 
em inglês, intitulado Simon says, nos mes-

mos moldes do Reizinho mandou. 
Os alunos do 1º e 2º anos ainda 

cantaram Mommy mother, acompanhados 
da professora Andréa  Dall Ántonia.

As mães das crianças do 3º ao 5º ano 
tiveram o privilégio de ouvir Garota de Ipa-
nema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, 
entoada em inglês e em português pelo coro 
liceísta. Sob a regência do professor Adrian 
Colicigno, o número fez tanto sucesso que, 
encantadas, as mães pediram bis.

 

O Coral do Liceu Santista, formado por 
pais, alunos, professores e funcionários da 

escola, também abrilhantou a festa do Dia 
das Mães. O grupo se apresentou no 
Auditório Santa Bakhita com um 

repertório especial para as 
homenageadas.

Festa do  
Dia das 
Mães

Coral do  
Liceu Santista

Realizada simultaneamente com a 
festa do Dia das Mães, no último dia 5 
de maio, a 12ª edição da Feira Comuni-
tária de Habilidades do Liceu Santista 
reuniu mais de 50 expositores, entre 
pais, alunos, professores e funcionários. 
Uma infinidade de itens estiveram 
à disposição dos visitan-
tes, como bordados, 
roupas e sapatos, 
bonecas de pano, 
bijuterias, perfu-
mes e cosméticos, 
peças de decora-
ção, mosaicos, pin-
tura a óleo, doces 
e salgados, entre 
outros. 



do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa e da Janos Comércio. Ainda 
tem muitas recordações dos tempos de 
faculdade, como o entrosamento e en-
gajamento que havia entre professores 
e alunos. “O Curso me ofereceu o que 
havia de melhor”, diz.

Antes de assumir o cargo atual, Mon-
forte passou por vários bancos, como 
Bansulvest - Banco de Investimentos,  
Banespa Corretora, Banco Banespa, 
Merril Lynch do Brasil e Citibank. Ele, 
ainda, se especializou nas atividades 
relacionadas aos Mercados Financeiros 
e de Capitais.

Vencendo desafios
Lucélia Pereira dos Santos, formada 

em 2005 em Enfermagem, está vivendo 
a maior aventura de sua vida, em plena 
floresta amazônica. Há quase um ano 
ela exerce a sua profissão no Parque 
Nacional das Montanhas do Tumucupa-
que, localizado nos estados do Amapá 
e Pará. Como única enfermeira de uma 
equipe, nas  atribuições de sua área, 
avalia o paciente, realiza consulta, dá 
o diagnóstico e prescreve. 

“Graças aos ensinamentos teóricos, 
o estágio e as apostilas do curso que 
carrego até hoje, adquiri confiança para 
realizar o trabalho”, disse. Lucélia passa 
30 dias em visita a dezenas de aldeias 
de índios (cerca de 1200) das etnias Ti-
ryós e Kaxuiana.   Entre os desafios, já 
realizou, sozinha, um parto e enfrentou 
emergências como casos de picada de 
cobra, malária e traumatismo craniano. 

Formado em Fisioterapia em 2003, 
Fabrício Rapello Araújo é um dos 
exemplos de que a qualidade de 

ensino associada à dedicação é a dose 
certa para o sucesso profissional. Aos 
25 anos, com duas especializações, ele 
ocupa o cargo de Fisioterapeuta do 
Hospital Guilherme Álvaro, depois de 
ser aprovado em 1º lugar no concurso 
público realizado em 2005. 

Fabrício diz que oportunidades não 
faltam para quem quer aprender na 
UniSantos. Além do estágio obrigató-
rio, ficou como voluntário na Clínica de 
Fisioterapia da Universidade. A experi-
ência na área traumato-ortopédica foi 
fundamental para sua especialização. 

Nutricionistas formadas em 2002, 
Milena Cardoso e Roberta dos Santos 
Silva são as responsáveis pela área nu-
tricional de todo o programa do Cyber 
Diet, site do UOL que disponibiliza in-
formação, conhecimento e ferramentas 
que contribuem para uma reeducação 
alimentar.

Milena administra componentes re-
lativos à nutrição, além de desenvolver 
as análises nutricionais do programa. 
Ela destaca que o curso da UniSantos 
foi fundamental para sua colocação no 
mercado de trabalho, principalmen-
te pela experiência prática vivida no 
Ambulatório de Nutrição, onde, com 
a supervisão de professores, os alunos 
realizam atendimento para orientar a 
população sobre uma alimentação sau-
dável. 

Ex-aluno do curso de Ad-
ministração de Empresas, José 
Monforte é hoje presidente 

Abel Neto, repórter 
esporti-

vo na Rede Globo de Televisão, é mais 
um exemplo de um ex-aluno que se 
destaca em sua área de atuação. For-
mado em Jornalismo, em 1996, exalta 
as oportunidades práticas que foram 
oferecidas no curso. Entre os projetos 
laboratoriais, recorda-se do Agência Fa-
cos e do ENTREVISTA e da satisfação de 
ver as suas primeiras matérias publica-
das nos veículos. 

Antes de optar pelo Jornalismo, le-
cionou Inglês, idioma que aprendeu em 
cursos e aprimorou no Catar, país do 
sudeste da Ásia. Logo que concluiu o 
curso surgiu a oportunidade no jornal 
esportivo Lance, que fazia seleção de 
repórteres para o lançamento, em 1997. 
No ano seguinte, um convite para a TV 
Tribuna foi o caminho mais rápido para 
chegar, em 2000, à Rede Globo. 

Maturidade e humildade fazem a 
cabeça desse santista que acredita que 
a escolha da Universidade tem impor-
tância para o sucesso profissional, mas 
reconhece que sem dedicação não é 
possível realizar os sonhos. 

Ministro
Com louvor nos registros escolares 

na cadeira de Direito Constitucional, a 
Católica UniSantos orgulha-se em ter 
como ex-aluno do Curso de Direito, o 
atual Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, Antônio Cezar Peluso. Em 2003, 
como reconhecimento, a Universidade 
homenageou-o com o título de Doutor 
Honoris Causa, uma honraria a quem se 
distingue pelo saber e pela atuação em 
prol da sociedade. 

 A qualidade de ensino da UniSantos 
é reconhecida pelo mercado de trabalho, 
seja na oportunidade para estágios ou 
na contratação de um profissional. O 

elevado número de aprovados em concursos 
públicos e selecionados para vagas de 

emprego, em diversas regiões, mantém a 
Universidade no time das instituições em 

destaque no País. 

          Ex-alunos da  
    UniSantos  
são destaque no  
       mercado de trabalho



Alunos do 4º ano do Ensino Funda-
mental tiveram a oportunidade de 
participar de uma simultânea de 

xadrez jogando com Horácio Prol Medei-
ros, presidente da Federação Paulista de 
Xadrez e do Clube de Xadrez Santos (tur-
ma da tarde) e com Carlos Sega, Mestre 
Internacional de Xadrez (turma da ma-
nhã). 

O evento, que contou com o apoio do 
Sindipetro e do Clube 2004, teve o intuito 
de oferecer uma outra vivência da prática 
do xadrez, além de prestar uma homena-
gem ao enxadrista Arthur Guido, um dos 
principais incentivadores do xadrez local. 
A professora Luciana de Paula Tavares es-
teve presente acompanhando os alunos.

Simultânea de

xadrez

Pedestrianismo

Biathlon

O aluno Nikolas Lasevicius Azevedo, 
do 5º ano do Ensino Fundamental, chegou 
em 1º lugar em sua categoria (embora não 
haja classificação formal) na Corrida In-
fanto-Juvenil Nike Corpore, realizada em 
São Paulo no dia 5 de maio. Cerca de 2 
mil crianças e adolescentes entre 4 e 15 
anos competiram em diversas baterias 
de acordo com a faixa etária. A corrida 
aconteceu na pista de atletismo do Íca-
ro de Castro Mello, ao lado do Ginásio do 
Ibirapuera.

A aluna Beatriz Diegues Dal Pogget-
to, do 5º ano do Ensino Fundamental, é 
a campeã do 2º Torneio Interno MCA Hor-
se Club de hipismo na categoria salto 40 
cm. A competição foi realizada em 28 de 
abril, em Santos. 

Hipismo

Nataçao

A aluna Camila Arata Ono, do 5º ano 
do Ensino Fundamental, conquistou a 
4ª colocação na 2ª etapa do circuito SP 
Open de Biathlon, realizada no sábado, 12 
de maio, na Ponta da Praia, em Santos. 
A liceísta, que compete pela 
categoria Infantil Feminino 
10 anos, nadou 300 metros no 
mar e correu 1,5 km.

O aluno Antonio José Lamela Roma 
Fernandes, do 3º ano do Ensino Médio, 
conquistou o vice-campeonato Paulis-
ta de natação, modalidade 4 x 100 me-
tros medley, categoria Júnior 1. A equi-
pe de nadadores completou a prova em 
4m03s14. Nos 100 metros peito, o liceísta 
ficou com a medalha de bronze. A com-
petição aconteceu na piscina do Tênis 
Clube de Campinas e foi encerrada em 20 
de maio.



EM NOTÍCIAS

Coroação de  
           Nossa Senhora 
   fecha o mês de Maria

F  echando o mês de maio, alunos da Educação 
Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental 
- manhã e tarde - realizaram a coroação de 
Nossa Senhora. Coordenados pela Pastoral 

do Liceu Santista, os estudantes prestaram homena-
gens a Maria com orações, música e muito carinho. No 
período vespertino, o Coral do Liceu Santista integrou 
a comemoração. Durante todo o mês, as classes par-
ticipam individualmente de um encontro com a Mãe 
de Deus ofertando alimentos não-perecíveis e brin-
quedos, que serão doados a instituições atendidas 
pela escola. 

Ao longo dos últimos trinta dias, alunos, pro-
fessores e funcionários do Liceu Santista presta-
ram homenagens a Maria. Além de orações diárias 
e momentos de reflexão, imagens de Nossa Se-
nhora também foram enviadas para as residên-
cias das famílias que se inscreveram para rece-
bê-las. 

A cada dia, a imagem de Maria foi reveren-
ciada em um ambiente da escola, como a ala 
administrativa, direção, coordenação e secre-

taria, biblioteca, laboratórios, comunicação 
e salas de aula.


