INFORMATIVO
Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes
descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas. Augusto Cury
La Salle Núcleo Bandeirante – 2ª Edição – Outubro/2015

CORRUPÇÃO: CONSEQUÊNCIA DO “JEITINHO
BRASILEIRO”

E aí, galera do La Salle!!! Estamos mais
uma vez aqui trazendo informações
bacanas para vocês!!!
Essa 2ª edição do Informativo LS traz
como matéria de capa a CORRUPÇÃO.
Não podíamos deixar de falar sobre isso.
E você que acha que a corrupção só
acontece no meio político, está muito
enganado. Leia a matéria e saiba mais
sobre esse assunto.
A entrevistada da segunda edição é a
Patrícia, que já se sustentou fazendo
unhas,
trabalhos
artesanais
e
trabalhando em supermercado. Quem
diria, hein?
Continuamos com os nossos Recadinhos
do Coração, com a Língua Solta e com o
TOP LA SALLE.
Como foi prometido, nessa segunda
edição trouxemos o professor Rafael
Hiran, nosso artista do Colégio La Salle.
Temos ainda dicas para a redação do
Enem, as indicações culturais e o
Projeto Super-Leitores do Fundamental I
que está bombando!
Não podíamos nos esquecer do
resultado da nossa enquete sobre a
disciplina que os alunos mais gostam.
Qual matéria é a mais querida?
Curta então a 2ª Edição do Informativo
LS e não deixem de visitar nosso blog.
Abraços da equipe.

Quando se fala de corrupção, o primeiro pensamento das massas é
“política”. Essa prática é apenas a que mais fica visível, destacando-se devido à
forma que afeta a população. No entanto, a corrupção pode se apresentar de
diversas formas. Uma dessas é o tão famoso “jeitinho brasileiro”, que consiste em se
beneficiar através de atitudes corruptas, como estacionar em vaga de deficiente,
aceitar o troco errado, furar fila em estabelecimentos, falsificação de assinatura,
compra e venda de voto, etc. Essas atitudes, porém, são consideradas “leves” e são
aceitas pela sociedade como algo natural.
Acredita-se que o Brasil tenha prejuízo de 69 bilhões de reais por ano por
causa de práticas corruptas. Esse dado, entretanto, apura somente as denúncias
feitas nos setores públicos e privados de forma coletiva. Caso fossem incluídas as
pequenas situações já citadas, o rombo da economia seria ainda maior e os danos,
que já são alarmantes, tornar-se-iam assustadores.
É seguro afirmar, então, que todos são culpados pela posição da nação
como um dos países mais corruptos do mundo. Se os políticos têm falhas de caráter
- que são as responsáveis pela situação em que se encontra o Congresso Nacional –
é porque desde que nasceram são incentivados a saírem por cima em todas as
situações e, principalmente, isentos da culpa. É essa a política brasileira de se
beneficiar a qualquer custo.
Ao afirmar que o povo tem o “jeitinho brasileiro” como parte de sua
essência, como algo inato, é possível dizer que o país está condenado a estar
sempre envolto nos escândalos de corrupção e que não há muito que se fazer além
de assistir enquanto outros se apropriam de bens públicos e saem impunes graças à
ineficácia do sistema judiciário. A corrupção em nosso país é tão marcante que pode
ser comparada ao amor que o brasileiro tem pelo carnaval ou pela feijoada em um
domingo.
Todos criticam a corrupção... E ficam apenas nas palavras. O conformismo
é a principal arma daqueles que têm essas atitudes, aproveitam-se da falta de
consciência e ação da população para continuar agindo dessa forma. Enquanto
você, cidadão brasileiro, continuar se preocupando mais com o que você poderá
ganhar como indivíduo ao invés do que com o que é melhor para o seu país como
um todo, os políticos continuarão fazendo as mesmas coisas e você continuará
sendo um hipócrita que aceita a situação de caos em que se encontra a sua “pátria
amada”, com a desculpa de que é por causa da suposta genética que te leva a
querer obter vantagem a qualquer custo.
Por Jéssica Costa

Lista aponta
10 práticas
de corrupção
comuns no
dia a dia do
brasileiro

- Não dar nota fiscal;
- Mentir na declaração do Imposto de Renda;
- Tentar subornar o guarda para evitar multas;
- Falsificar carteirinha de estudante;
- Dar/aceitar troco errado;
- Roubar TV a cabo;
- Furar fila;
- Comprar produtos falsificados;
- No trabalho, bater ponto pelo colega;
- Falsificar assinaturas.

Entrevista: Patrícia Cordeiro Soares
Por: Clarisse Silva Morais
RECADINHOS
DO
CORAÇÃO

De: Giovanna – 174
Para: Rebeca - 174
Rebeca, você é uma menina
meiga e inteligente!
Beijinhos!!

De: Rowaida
Para: Profº Nicolela
Nicolela, velhinho do meu
coração!!

De: Anônimo
Para: Stephanie - 211
TetéAriel,
Te Amo!!!

De: Anônimo
Para: Herbert – 223
Se você fosse Wi-Fi, eu te
rotearia direto para meu
coração.
De: Niga - 191
Para: Dornelles – 193
Y LOVE YOU!!

Patrícia Cordeiro Soares é uma
brasiliense que nasceu no dia 14/08/1980.
Formada em Letras e Pedagogia, é PósGraduada em Gestão e Orientação Educacional
e trabalha no Colégio La Salle há três anos.
LS – Quais matérias você mais gostava, tirava notas
boas e quais matérias menos gostava e tirava as
menores notas?
Patrícia: As matérias que eu mais gostava eram História e Artes, sempre gostei e tirava
notas boas nessas matérias. Além disso, tenho uma certa habilidade com Artes. Também
tirava notas boas em Geografia. Em relação a Português, eu tinha notas razoáveis. Já
Matemática era a matéria que eu menos gostava. Na verdade, eu nunca fui muito boa em
exatas como Matemática, Física e Química. Mas, eu me dedicava bastante e, em geral,
tirava notas boas.
LS – Você se considera uma pessoa que tem pulso firme? Você acredita que as
pessoas ao seu redor também pensam assim?
Patrícia: Sou totalmente rígida com as pessoas. Na família, as pessoas também me
consideram assim, principalmente quando há algum evento em casa e eu estou à frente
de tudo, quero que tudo fique perfeito. No dia a dia, em casa, eu sou bem durona mesmo.
LS – O que você gosta de fazer nas horas vagas?
Patrícia: Eu gosto mais de ficar em casa com a minha família. Não sou muito de passear,
mas quando saio também gosto muito de passear com a minha irmã, de conversar com
os amigos e de viajar.
LS – Qual é o seu livro e o seu filme preferido?
Patrícia: Eu tenho um livro preferido sim, que me marcou muito chamado A CABANA.
Acho que gostei muito dele pela história e pelo momento que eu estava passando. Ele
fala de uma pessoa que encontra Deus de várias formas. Eu gosto muito de todos os
tipos de filmes. Quando estou em casa, uma coisa que adoro é assistir a filmes,
principalmente filmes de época como um filme chamado O nome da rosa. Outros que eu
gosto muito também são Inteligência Artificial e O Livro de Eli. Também adoro minisséries
como The Walking Dead.
LS – Defina-se em poucas palavras.
Acho que sou muito rígida, muito dura com as pessoas, mas isso, às vezes, é necessário,
é preciso. Sou uma pessoa muito esforçada e dedicada nas coisas que faço. Eu batalho
muito pelo que quero. Também sou muito dedicada à família, aos amigos, às pessoas.
Acho que é importante nós tirarmos um tempo para elas, nos colocarmos em seus
lugares. Não sou de julgá-las antes de procurar entender os seus motivos, a situação que
elas passam.

De: Anônimo
Para: Marjorie - 211
Te Quiero !!!

* Vocês acreditam que o amor pode acontecer independente do grau de ensino? Nós
temos certeza que sim... O amor está acontecendo entre o Ensino Fundamental II e
Ensino Médio e também entre o 7º ano e 9º ano. Alguém sabe quem são os pombinhos?
* Tem outro casal sendo formado no 9º ano. E tem gente morrendo de ciúmes!!! Quem
será?
* Os alunos das turmas 191, 192 e 193 brilharam na Noite do Oscar!! Parabéns, galera...
* Daqui a alguns anos iremos ver algumas alunas fazendo sucesso como modelo
fotográfica e atriz. Parabéns as alunas Rute (212) e Jennifer (231)!!!
* E pelos corredores alguém suspira pelo queridíssimo aluno Daniel Inácio. Cuidado!!! Ele
tem namorada.
* Que tal os alunos se comportarem melhor durante as aulas? Estariam fazendo um
grande favor a vocês e aos professores. Fica a dica!!!

Resultado da enquete
Qual a disciplina que você mais gosta?
A disciplina que os alunos mais gostam é MATEMÁTICA, segundo a
enquete feita em nossa escola. Parabéns aos professores Atualpa, Tatiana Kelly,
Rafael Nicolela e Matheus. Vocês arrasam!!! Saiba mais um pouquinho sobre a
Matemática.
A Matemática é uma ciência que relaciona o entendimento coerente e
pensativo com situações práticas habituais. Ao longo da história, a Matemática foi
sendo construída e aperfeiçoada, organizada em teorias válidas e utilizadas
atualmente. Ela prossegue em sua constante evolução, investigando novas
situações e estabelecendo relações com os acontecimentos cotidianos.
É considerada uma das ciências mais aplicadas em nosso cotidiano. Um
simples olhar ao nosso redor e notamos a sua presença nas formas, nos contornos,
nas medidas. A matemática ajuda a entender como a sociedade foi se
transformando ao longo da história e como ela teve papel importante na história,
desde a antiguidade até os dias atuais.

Com a chegada do PAS e do ENEM,
apresentamos aqui algumas sugestões de
possíveis temas para as redações destas
provas. Primeiramente, gostaríamos de
lembrar que essa lista não é uma tentativa
de adivinhar o tema oficial da redação,
mas sim de contribuir para seu estudo de
forma específica. No mais, boa sorte a
todos!!
1. Diálogo entre ciência e sociedade;
2. Limites entre estética e saúde;
3. Novos modelos de educação;
4. Dificuldades da formação universitária;

Dicas de

Tem água em Marte?

maquiagem

A Nasa anunciou na segunda-feira
(28/09) que encontrou água salgada
em estado líquido na superfície de
Marte. É um grande anúncio, pois
abre a possibilidade para diversos
estudos sobre a história de nosso
companheiro de sistema solar. E ai,
quem você mandaria para Marte?

Existem vários tipos de riscos de delineador e
o tipo vai depender da ocasião (riscos mais
fortes ou mais simples) ou do tipo que mais
combina com você!

5. Conceito de família no século XXI;
6. Justiça com as próprias mãos;
7. Obsolescência programada;
8. Mobilidade nas grandes metrópoles;
9. Liberdade de expressão e mídia;
10. Limites entre humor e bullying;
11.Desigualdade étnica e de gênero;
12.Uso da água na economia brasileira;
13.Modelos de Educação no Brasil;
14.Ativismo em Redes Sociais;
15.Crise Energética.
A

Direção,

professores

e

funcionários do Colégio La Salle do
Núcleo

Bandeirante

parabenizam

todos os alunos que participaram
ativamente do projeto Arte no La
Salle – Mostra de Teatro.
Parabéns, alunos!
Vocês arrasaram!

Você é contra ou a favor da
Maioridade penal?
Vote também no nosso blog: http://lasallenb.wix.com/informativolasalle

FEMINISMO

O que é o feminismo?
A definição exata
seria: movimento social,
filosófico e político que tem
como objetivos diretos uma
vivência humana por meio do
empoderamento feminino e a
libertação
de
padrões
opressores
patriarcais,
baseados em normas de
gênero. Parece até meio
inocente
falar
disso,
igualdade entre os sexos.
Afinal, nós todos somos
seres humanos e o mínimo
que se deveria esperar é que
a igualdade fosse uma coisa
óbvia e não algo que nós
temos que lutar para
conseguir.
Mas
nós,
infelizmente, precisamos.
O
movimento
feminista é algo atemporal.
Há décadas, mulheres de
todo o mundo vêm se
revoltando com a forma que
são vistas na sociedade.
Uma sociedade machista,
que diz que nós não
podemos usar tal roupa,
fazer tal serviço, nos
portarmos de tal jeito porque
“É coisa de menino, você não
pode”. E mesmo quando
quebramos
algumas
barreiras, fazemos o trabalho
deles e botamos a cara à
tapa, o sexismo se reflete
nos nossos salários, que
estão
longe
de
se
equipararem aos salários
masculinos.
A
sociedade
procura de todos os jeitos
segregar a mulher, dizendo
que “ah, lugar de mulher é na
cozinha”. E eu te digo, caro
leitor, lugar de mulher é onde
ela quiser!

Relato de Vida
Com:

Rafael Hiran
Você conhece bem seus professores? Nesta edição, conheceremos um pouco mais o
professor Rafael Hiran, professor de sociologia do Ensino Médio e também artista urbano.
Ele é carioca e, há pouco tempo, veio morar em Brasília. O profº Rafael Hiran resolveu
compartilhar um pouco sobre o seu contato com a arte e como isso influenciou sua carreira e,
consequentemente, sua vida. A arte sempre esteve presente em sua vida. Desde criança, já
se diferenciava das outras, como ele mesmo afirma: "Sabe aqueles trabalhos que quando
você era criança? Como desenhe sua família? E ai normalmente a criança faz um boneco de
palito e entrega lá. Meu boneco de palito tinha o estilo de camisa que meu pai usava, o corte
de cabelo que minha mãe usava". Então, desde cedo, demonstrou que tinha vocação para a
arte. Sua mãe sempre o estimulou a desenvolver sua habilidade artística, isso o permitiu
fazer diversos cursos para aprender novas técnicas. Enquanto as crianças pediam carrinhos
e bonecas de presente, ele adorava receber estojos cheios de lápis, canetinhas, giz de cera,
entre outras coisas. A partir desse amor à arte, desenvolveu diversas capacidades como, por
exemplo, a concentração e abstração. Enfim, estimulava sua criatividade. Com isso, ele
cresceu e se formou em Teologia e Sociologia, mas sempre levou a arte como hobby, e
quando veio para Brasília, junto com as suas mudanças, veio algo que mudou sua vida: o
desenho de um personagem que foi chamado de ANGATU, feito em 1999 para ser um painel
em um congresso. O professor o usou como um meio de se adaptar a Brasília, porque ele
achava muito difícil andar no Plano Piloto, pelo fato das quadras parecerem iguais e, com
isso, ele deixou sua marca em forma de arte e meio que adaptou a cidade para se encontrar.
Seus desenhos começaram a ser vistos pela cidade, mas desconheciam seu autor. Até que
um dia, sua arte apareceu na ISTO É Brasília e foi veiculada uma reportagem no Bom Dia
DF, da rede Globo. A partir daí, ele recebeu várias propostas para que pintasse em diversos
lugares tanto aqui em Brasília, como também em Portugal e Nova York. Pouco a pouco, o
ANGATU marca o mundo.

Yan Catriel, 17 anos.

Rute Mendes, 15 anos.

Sonho de profissão: Ciências da Computação.
É apaixonado por vídeo game, e também gosta
de jogos esportivos.
" A vida SNAKE.
A vida dá...
Mas a vida cobra."

Sonho de profissão: Advogada.
Pessoa simples que se encanta pelos pequenos
detalhes e adora estar com as pessoas que ama.
"Ela é o início e fim de tudo
Ela é a loucura sendo lúcida
Ela é poeticamente incorreta."

O QUE TEM A VER A
GLOBALIZAÇÃO COM AS
GRANDES NAVEGAÇÕES DO
SÉCULO XV?

Desenho de Pedro Regis – Turma 173

A globalização iniciou-se já no
século XV com as Grandes
Navegações. A partir delas,
navegadores
europeus
conheceram
povos
com
culturas
bem
diferentes.
Imaginem quantas novidades
nossos colonizadores viram ao
encontrar a galera que já
estava aqui?
A nossa cultura é
resultado da globalização
iniciada no século XV, quando
aqui
três
povos
se
encontraram:
indígenas,
africanos e portugueses.

Cada um desses
povos
trouxe
costumes,
culinária, tradições religiosas,
expressões artísticas que nos
acompanha até os dias atuais.
O nosso idioma,
inclusive, foi instituído pelos
portugueses, mas sofreu
influência dos dialetos do
negros e dos índios.

Uau!!! Quanta riqueza em uma
única cultura...

A literatura é fundamental para o correto letramento e para a
construção da linguagem, que se dá graças à diversidade de estilos e recursos
a que se é exposto durante a experiência da leitura literária na infância. Desta
forma, estimulamos nossos alunos desde a educação infantil a encantar-se
com o universo literário. A reinauguração de nossa Biblioteca, Machado de
Assis, favoreceu um acolhimento maior por parte dos alunos a este universo
mágico, com as histórias fantásticas da Hora do Conto. Desenvolvemos, ainda,
um projeto intitulado Super Leitores em Ação, que é motivado por um seriado
infantil onde os super-heróis buscam dentro dos livros a solução para seus
problemas cotidianos. Com isso, exploramos uma especulação do que faz
parte de uma construção literária, desde os gêneros textuais, as ilustrações, a
história de autores, entre outros. O projeto conta com a dinâmica de
preenchimento de fichas literárias e o reconto da história lida por um aluno
sorteado para sua turma, no caso da Educação Infantil, ainda contamos com a
Caixa Literária que convida o familiar a participar trazendo para escola um
objeto que ajude o educando a recontá-la. Como se trata de uma proposta
integrada, na nossa Lassalíada concomitante ao tema da Mostra Cultural,
também trabalhamos a valorização dos autores brasileiros, onde cada turma
aprofunda e reconta as obras de alguns autores, como Ruth Rocha, Monteiro
Lobato, Maurício de Souza, Ana Maria Machado, Ziraldo e Vinícius de Moraes.
Afinal, aqui no Colégio La Salle o conhecimento os transforma.

Quais são os escritores mais ricos do mundo?
1- J.K. Rowling – Fortuna US$ 1bilhão – Principal obra: Harry Potter
2- Paulo Coelho - Fortuna US$ 500 milhões – Principais obras: O Alquimista e Brida
3- Stephen King - Fortuna US$ 400 milhões – Principais obras: Carrie, a estranha e O
Iluminado.
4- James Patterson - Fortuna US$ 390 milhões – Principais obras : O Dia da caça, 4 de
julho e Fogo Cruzado.
5- Danielle Steel - Fortuna US$ 375 milhões – Principais obras: O Baile e Cinco Dias em
Paris.
Atenção, alunos!!! Organizem-se!!!
24 e 25/10 – Enem
06/11 e 09/11 – interdisciplinar – tema:
diversidade cultural

DICA DE CINEMA
A MALDIÇÃO DE MARTE
Perdido em Marte deve quebrar uma zica
famosa em Hollywood; filmes sobre o planeta
sempre fracassam.
Matt Damon sofreu para interpretar o astronauta
Mark Watney, abandonado por engano por sua
tripulação em Perdido em Marte. Para simular
DICA
CINEMA
tempestades
deDEareia,
por exemplo, ele foi
bombardeado com pó em alta velocidade por
uma turbina de vento. (“Foi provavelmente a
cena mais difícil que já filmei”, revelou a colega
Jéssica Chastain). Mas Damon tem motivos
extras para respirar aliviado, O filme deve se
tornar o primeiro blockbuster a desafiar uma
célebre “maldição” hollywoodiana: a de que
filmes ambientados nesse planeta sempre dão
errado. Estreia: 08/10

Editores /Colaboradores dessa
edição:
Raíssa, Maria Fernanda, Alberto,
Rute, João Victor, Maria Gabriela,
Genilson,
Mariana,
Micheline,,
Jéssica, Maryna, Ana Wink, Clarisse ,
Mariana e Genilson.

Nosso aluno e judoca Alexandre Maciel (221),
além de um gato é um super esportista. Dá uma
olhadinha no currículo dele. Parabéns,
Alexandre!
Comecei a praticar Judô aos 4 anos, na
escolinha onde eu estudava. Aos oito, participei
da minha primeira competição, onde me sagrei
campeão, mas ainda não treinava sério. Aos 11
anos, comecei a treinar no alto rendimento, onde
comecei a competir fora de Brasília. Aos 12
anos, consegui minha primeira medalha fora de
Brasília, que foi o Campeonato Brasileiro
Regional, onde me sagrei campeão novamente,
repetindo o feito no ano seguinte, e de 2013 pra
cá consegui mais quatro medalhas nessa
competição, todas de terceiro colocado. Já neste
ano, eu consegui um vice-campeonato na Copa
São Paulo de judô, uma competição muito
importante dentro do cenário nacional, e também
consegui uma medalha de bronze no
Campeonato Brasileiro Nacional SUB23, e que,
pra mim, é a mais importante.
Dia 15 de outubro – Dia do Professor!!!
Parabéns a todos os professores do Colégio
La Salle do Núcleo Bandeirante.
Você realiza sonhos !!!

Como seria viver embaixo d’água,
envolto pelo mar e à deriva do
desconhecido? O mar se resume a tudo
que conhecemos? O que realmente
sabemos sobre o mar? Essas e outras
dúvidas acerca do tão conhecido,
porém praticamente inexplorado mar,
são respondidas por uma das mais
fantásticas obras de Júlio Verne: 20.000
léguas submarinas.
20.000 léguas submarinas possui várias
edições já publicadas no mundo inteiro.
O livro conta a história de Professor
Arronax, Conseil , seu criado, Ned Land
e do misterioso capitão Nemo, que ao
se conhecerem após um trágico
naufrágio, começam a viajar pelos 5
oceanos
a bordo do submarino
Nautilus, descobrindo desde novas
espécies de seres marinhos até
artefatos de antigas civilizações. O livro
possui muitas reviravoltas de tirarem o
fôlego além de prender o leitor do início
ao fim. Ele é indicado para todos os
tipos de leitor, pois além de ser um
clássico, ainda traz um novo leque de
conhecimento, pois além de explorar
várias culturas, critica as atitudes
arrogantes do homem perante as
diversas situações e os limites do seu
senso de superioridade.
O livro pode ser encontrado na
biblioteca do Colégio; para quem deseja
comprá-lo, pode ser encontrado em
diversos sites de livrarias, além disso,
para quem se interessar, o livro possui
uma adaptação cinematográfica.

Av. Central, Área Especial 11
Núcleo Bandeira – DF
(61) 3552-1494

www.lasalle.edu.brnucleobandeirante
www.facebook.com/lasallenb

