O sucesso é a soma dos pequenos esforços, repetidos diariamente.
La Salle Núcleo Bandeirante – 1ª Edição – Junho 2015
A carta do ano 2070

Nosso primeiro informativo do Colégio La
Salle – Núcleo Bandeirante saiu do forno e
está uma delícia de se ler. Com certeza,
nossas próximas edições terão muito mais
notícias, informações, fofocas e recadinhos. É
importante que todos participem contribuindo
com suas opiniões e dicas.
Essa primeira edição conta com a matéria de
capa, A carta de 2070, falando sobre o uso da
água; temos também os recadinhos do
coração e a língua solta. De início,
convidamos o professor Dionísio para a
primeira entrevista e o professor Rafael Hiran,
apresentando sua arte. Além disso, tem uma
pequena matéria sobre as Lassalíadas e um
texto super bacana sobre o Estado Islâmico.
Temos também dicas de leitura, cinema e
ortográficas. O Top La Salle veio com dois
queridos alunos. Quem sabe da próxima vez
não pode ser você?
Contamos, também, com algumas dicas de
estudo e uma tirinha da Mafalda. Conheça um
pouquinho mais dessa personagem.

Ahh!!! E não podemos esquecer o nosso blog:
http://lasallenb.wix.com/informativolasalle

É isso galera!!! Espero que gostem e façam
bom proveito.

Eu tenho certeza que muita gente ainda vira o olho quando é para falar de
água, ou melhor, da falta dela. “Ai, mas o que eu tenho a ver com isso?” E é aí que eu te
respondo: tudo, caro leitor, tudo. Hoje em dia, têm matérias sobre isso em todos os
jornais, todas as revistas, em todos os lugares, e mesmo assim, a falta de água continua
se agravando. Grandes centros econômicos, como São Paulo, sofrem com o
racionamento, e tudo isso é consequência de descuidos que nós temos desde sempre.
Agora, leitor, eu te pergunto, como você acha que o mundo estará daqui a alguns anos?
Você acha que ele estará repleto de carros voadores e tecnologias ultra-avançadas?
Bom, se isso continuar, não vai ser bem assim, não. A crónicas de los tiempos, publicou
em 2002 a “Carta do ano 2070” que traz uma visão diferenciada sobre esse assunto,
confira:
“Estamos no ano de 2070, acabo de completar 50 anos, mas a minha
aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo muito pouca
água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta
sociedade. Recordo quando tinha cinco anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas
árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho
de chuveiro por cerca de uma hora. Agora, usamos toalhas em azeite mineral para limpar
a pele. Antes, todas as mulheres mostravam a sua formosa cabeleira. Agora devemos
rapar a cabeça para mantê-la limpa. Antes o meu pai lavava o carro com água que saía
de uma mangueira. Hoje os meninos não acreditam que a água se utilizava dessa forma.
Recordo que havia muitos anúncios que diziam CUIDE DA ÁGUA, só que ninguém
ligava; pensávamos que a água jamais podia acabar. Agora, todos os rios, barragens,
lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes a
quantidade de água indicada como ideal para beber era oito copos por dia por pessoa
adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta
grandemente a quantidade de lixo; tivemos que voltar a usar poços sépticos como no
século passado porque as redes de esgotos podem ser usados por falta de água. As
infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais A
indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a
principal fonte de emprego e pagam-te com água potável em vez de salário. Os assaltos
por um bidão de água são comuns nas ruas desertas. Os cientistas investigam, mas não
há uma solução possível. Não se pode bricar água, e o oxigênio também está degradado
por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações. O
governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 137 m3 por dia por habitante e adulto. A
gente que não pode pagar é retirada das “zonas ventiladas”, que estão dotadas de
gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar, não são de boa
qualidade, mas pode-se respirar, a idade média é de 35 anos. Advertia-se que havia que
cuidar o meio ambiente e ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale
de quando era jovem descrevo o bonito que eram os bosques. Ela pergunta: Papá!
Porque se acabou a água? Então, sinto um nó na garganta; não posso deixar de sentirme culpado, porque pertenço à geração que terminou destruindo o meio ambiente ou
simplesmente não tomamos em conta tantos avisos. Agora os nossos filhos pagam um
preço alto e sinceramente creio que a vida na terra já não será possível dentro de muito
pouco porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como
gostaria voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isto quando
ainda podíamos fazer algo para salvar o nosso planeta terra!"

As Lassalíadas estão chegando –
Aí vem as Lassalíadas!
RECADINHOS
DO
CORAÇÃO

Promovida pelo Colégio La Salle do Núcleo Bandeirante
há mais de duas décadas, a competição tem o intuito de
celebrar a semana de São João Batista de La Salle,
fundador da rede que leva seu nome. Neste ano, a 26ª olimpíada lassalíadas traz o tema

*Para Christiano (192)
Christiano, você é o leão que faltava
na minha selva.

“Servindo através do esporte e da arte”, alusivo à Campanha da Fraternidade 2015.
Apesar das Lassalíadas ocorrer dentro de um espírito de competição, seu objetivo é de
estimular valores como amizade, respeito e cooperação. Os jogos também contribuem
para o desenvolvimento de habilidades e competências, como espírito de trabalho em

*Para Profa Tatiane Lima:

grupo, atitude de liderança, raciocínio estratégico, capacidade de organização, abertura

Profa Tatiane, a mais linda!!!

às ideias de adversários, resoluções de conflitos, além de levar o estudante a confrontar-

*Para Profa Cybele
Cybele, você é a cantora mais linda do
La Salle.

se com experiências de vitória e de fracasso, de alegria e de frustração, aprendendo a
lidar com os sentimentos que advêm delas. A abertura das Lassalíadas deste ano em
nosso colégio ocorrerá no dia 27/06 e os eventos esportivos do dia 29/06 até 03/07, logo
seguido do recesso escolar. E aí, animados para os jogos?

*Para Marjorie – 1º ano – E.M
Marjo, você é a minha querida que eu
mais amo!!!
*Para Gabriel (221)
“Então case-se comigo numa noite de
luar, ou na manhã de um domingo a
beira mar, diga sim pra mim...”

O inverno está chegando e que tal
apostar em um visual super descolado?
As botas invadem a moda nessa estação
e os coturnos são os queridinhos para
quem

gosta

de

um

visual

com

personalidade e muito estilo. O tipo de
1- Quem está fazendo sucesso nos
corredores do Colégio La Salle são os
professores Thiago, de Geografia, e Tahian,
de Artes!!! Arrasando...
2- Os meninos do 9º ano fazem o maior
sucesso com as garotas do 8º ano. Tem
professor que tem que fechar as janelas para
conseguir dar suas aulas quando os meninos
estão na Educação Física. Aff!!
3- E a turma 232 está bombando!!! Segundo
alguns professores, a turma é muito aplicada
e participativa. Parabéns galera, assim vocês
vão longe!
4- No 9º ano tem uma menina
disputadíssima!!! Quem será essa gata que
está arrasando com o coração dos meninos?

sapato foi emprestado do pessoal do
Rock’n Roll e transformado para os mais
variados

gostos

já

que

podemos

encontrar desde um modelo mais
delicado até aquele cheio de tachas e
spikes para quem ama um look ousado.

Quer saber
moda/maquiagem?

mais

sobre

A aluna Débora Cunha, da
turma 193, possui um blog super legal,
dando dicas de make, moda, dicas de
estudo, entre outras coisinhas super
interessantes. Saiba mais no nosso blog
http://lasallenb.wix.com/informativolas
alle

Você Sabia? Que o Reino Unido é um Estado formado por quatro países: Inglaterra,
Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A chefe de Estado é a rainha Elizabeth II e o
de governo um primeiro-ministro, eleito por um Parlamento central, em Londres. Nas
grandes questões de governo, como política econômica, quem manda é esse
Parlamento. Mas Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte também têm assembleias
nacionais, com certa autonomia para tratar de questões mais locais, como saúde.

ENTREVISTANDO – PROFESSOR DIONÍSIO
Quando o senhor começou a dar aula no La Salle?''
Em 1986.
Já teve outras profissões além de professor de Educação Física?
Sim, comecei como Office Boy, depois, fui jogador de futebol
profissional e trabalhei num escritório de contabilidade.
Fui faturista em outro escritório, depois me formei em
Educação Física.
Onde e quando você nasceu?
Caraúbas, no Rio Grande do Norte, em 1958.
Você mantém contato com seus alunos mais antigos?
Sim.
Desde criança, você queria ser professor de Educação Física? E se não, qual profissão você
queria seguir?
Não, queria ser Engenheiro Mecânico, só me interessei na profissão de professor de Educação Física
quando cheguei a Brasília.
ESTADO ISLÂMICO - Conheça um pouco sobre sua história.
Nos últimos anos, um grupo extremista sunita vem chamando a atenção da mídia
internacional, este grupo é conhecido como Estado Islâmico. É um grupo jihadista radical
que conseguiu recrutar milhares de combatentes em um curto espaço de tempo.
O que é o Estado Islâmico?
É um grupo extremista islâmico sunita que conquistou territórios na Síria e no Iraque, onde
estabeleceu o Califado Islâmico; o grupo apesar de ser considerado terrorista, age mais como um
exército de combate do que como um grupo terrorista que comete atentados.


Um livro bem interessante que,
particularmente recomendo, é o
livro Mau começo, da série
“desventuras em série”. Serei bem
sincero, esse livro não tem final
feliz, se é o que vocês querem
saber. O livro conta a história de
Klaus, Violet e Sunny são três
irmãos
que
repentinamente
recebem a notícia de que seus pais
morreram em um incêndio. Como
são menores de idade eles não
podem ainda herdar a fortuna de
seus pais, o que apenas ocorrerá
quando Violet, a mais velha,
completar 18 anos. O trio passa
então a morar com o Conde Olaf
um parente distante bastante
ganancioso, que deseja tomar a
fortuna das crianças para si. Para
atingir sua meta, Olaf cria um plano
e as crianças tentam descobrir
como impedi-lo de realizá-lo. Toda
a coleção esta disponível na
biblioteca da nossa escola. Espero
que gostem!

Onde surgiu o Estado Islâmico?
O Estado Islâmico surgiu depois da invasão dos Estados Unidos e seus aliados no Iraque, com
sobreviventes da Al Qaeda no país, então liderada por Abu Musab al Zarqawi. Depois da morte de
Al Zarqawi, em um ataque dos Estados Unidos em 2006, membros da Al Qaeda fundaram o
Estado Islâmico (EI). No começo, o grupo era frágil. Mas nos últimos anos, quando começou a
rebelião na Síria, o Estado Islâmico começou a ganhar força.
Em 2014, o grupo tomou várias cidades no norte do Iraque utilizando táticas brutais, acredita-se
que em junho de 2014 o grupo tinha cerca de 800 combatentes.
Agora, armado com arsenal americano obtido após vitórias sobre o exército iraquiano, o Estado
Islâmico estaria com mais de 15 mil combatentes e com acesso a mais de US$ 2 bilhões, cerca de
US$ 30 milhões por mês.
De onde vem este dinheiro?
O dinheiro do EI vem de doações dos países do Golfo Pérsico, embora não existam comprovantes
de pagamento para identificar os doadores, muitas doações são feitas por simpatizantes das ideias
do EI e outras doações são feitas para evitar que o EI se torne ativo na Península Arábica.


Enquete:

Qual a disciplina que você
mais gosta?

Outra fonte de renda do EI é a venda de petróleo no mercado negro; geralmente as regiões que os
extremistas dominam são ricas em petróleo, com isso eles acabam vendendo esta matéria prima
por um preço menor que o normal. Além destas formas de lucrar, o EI também faz contrabandos e
cobra taxas da população dos territórios que domina.
Onde o EI está localizado?
O EI está localizado entre o Iraque e a Síria, as principais cidades iraquianas que estão atualmente
sob o domínio do EI são: Mossul, Tal Afar, Kirkuk e Tikrit. Muitas pessoas migraram dessas
cidades para cidades ou vilas vizinhas, fugindo do crescimento brutal do Estado Islâmico. Mas, não
se sabe até quando estas cidades vizinhas continuarão livres das ações do EI.

Aguardem a próxima edição:
Relato de vida com o Profº
Rafael Hiran

Ayda Fernanda de Miranda Machado,

Nasceu no dia 18/02 e cursa o 3º ano do
Ensino Médio. Gosta de estar com as pessoas
que ela ama e a faz feliz. Gosta de esporte, de
escutar músicas e ama ler. É uma garota muito
sincera e companheira. Seus defeitos? Ela
considera que são muitos. É chata, estressada,
perfeccionista e bastante cabeça dura. Se
coloca uma coisa na cabeça, não tira fácil.
Uma frase? Tudo acontece no tempo de Deus.

Caio França Nasceu no DF, em 24/11/2000. Entrou no La
Salle em 2014 e, atualmente, faz o 9º ano.
Desde criança valoriza as amizades, estando
sempre ao lado dos bons amigos. Nos
momentos livres gosta de praticar esportes
como o futebol. Mas gosta muito de andar de
skate que é um dos esportes que mais se
identifica. Gosta de se vestir bem e é bem
eclético com roupas. Sua cor favorita é o azul.
Seu sonho é estudar para ser alguém na vida,
talvez um jogador de futebol ou um skatista
profissional, mas tudo depende das
oportunidades que ele possa ter durante sua
vida. Uma das suas qualidades é ser humilde.
Sua frase é: “Ame a vida e os bons amigos,
pois a vida é curta e os bons amigos são
poucos.”

Dicas Ortográficas

Se não ou senão?
Senão equivale a “caso contrário”. Ex.: Devemos entregar o trabalho no prazo, senão
receberemos uma nota baixa.
Se não equivale a “se por acaso não” e iniciará orações adverbiais condicionais.
Ex.: Se não chover amanhã, podemos ir ao lago Paranoá.
Aonde ou onde? Emprega-se aonde com os verbos que dão ideia de movimento. Equivale
a “para onde”. Ex.: Aonde você vai?
Naturalmente, com os verbos que não dão ideia de movimento emprega-se onde. Ex.:
Onde estão os livros?
Nosso 2º Trimestre iniciou desde o dia 18/05. Não deixe para última hora. Organizese e bons estudos!!!
Não se contente em ler: escreva!
Segundo o professor e autor de livros com dicas para estudos Pierluigi Piazzi, é
importante estudar escrevendo, e não só lendo. "Quem só lê perde a concentração.
Quem escreve consegue entender o assunto e mantê-lo na mente", explica ele.

Uou! O que falar dos primeiros meses de 2015?
Pode-se dizer que foram os meses mais incríveis
para quem gosta de filmes de ação. Lançamentos
como: Busca Implacável 3 (29 de janeiro), O
Destino de Júpiter (5 de fevereiro), A Série
Divergente: Insurgente (19 de março), Velozes &
Furiosos 7 (2 de abril) e Os Vingadores 2: A Era
de Ultron foram os filmes de ação mais
comentados até agora. Mas não foram apenas os
filmes de ação que foram aguardados, outros
como: Uma Noite no Museu 3: O Segredo da
Tumba e Cinquenta Tons de Cinza, também não
deixaram a desejar.
Um dos filmes mais comentados foi Velozes
& Furiosos 7 devido a morte de um de seus atores
principais, Paul Walker, no meio das filmagens.
Por causa da morte, foram meses de comoção,
homenagens e discussões sobre como continuar
a franquia sem o "Mais Veloz". Como as
filmagens com Paul foram interrompidas e tiveram
que continuar o filme com seu irmão, por serem
parecidos fisicamente. O astro Vin Diesel, muito
comovido pela morte do amigo, diz que quem
assiste consegue sentir a eterna alma do Paul. O
resultado já pode ser assistido.
O que falar sobre o filme mais esperado do
ano? Os Vingadores 2: A Era de Ultron. Depois do
sucesso de Os Vingadores, com uma imagem e
definição incrível, os fãs começaram a
acompanhar com mais atenção. E quem assistiu e
esperou pelo filme disse que não deixou a
desejar. Dizem até que é um dos melhores filmes
de todos os tempos. Mas, para quem só começou
a acompanhar essa era de glória da Marvel,
imagina que sempre foi assim. Bem, estão
redondamente enganados. Durante décadas a
Marvel foi considerada sinônimo de fracasso.
Tudo devido a produções equivocadas, muito
inferiores às aventuras bem-sucedidas da DC
Comics. Mas pelo jeito a Marvel está melhor e
mais forte do que nunca.
Esses foram os filmes mais aclamados,
criticados e esperados até o momento. Será
mesmo que as críticas estão corretas? Bem, não
sei. Só conferindo para saber!!!!!!!!!!
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