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Bolívia,
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O que o 
pessimista

sempre
espera

Tema
frequente
na obra 
de Freud

Larva 
que se

alimenta
de Iodo

Raios (?): 
produziram

o Hulk
(HQ)

Pouco
frequente;
incomum
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negocia-
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pecuária

Deusas
das artes

(Mit.)

Fenômeno 
desfavorá-
vel para o

veleiro

Província
da

Espanha

Poema
lírico de
origem
grega

(?) tac,
tipo de

presilha 
de cabelo

Íon com
carga

negativa

"I (?) You",
sucesso

dos
Beatles

Romeu
Tuma,

político
brasileiro

Setor
caótico na
cidade de
São Paulo

Caixas de
shows de

ilusio-
nismo

Albert
Einstein,
gênio da

Física

Dona da
varinha de

condão
(Lit.)

Recinto de 
consultó-

rios

Mar de (?),
grande

lago
asiático

O olhar 
da pessoa
pedante

(fr.)

Planta
medicinal

Aplana
(terreno)

Garantia
pessoal e
solidária

Ódio

Tipo de
pintura
Rapper

brasileiro

Grau religioso abaixo
do de padre
O formato da

nadadeira da arraia

Locução
(abrev.)

Dispositivo,
em inglês

Urso, em
espanhol
Carimbos
postais

Cozido 
no forno

Barco das 
corredeiras

Não, em
inglês

(?) Mello,
atriz

Corrige a
foto

Entrela-
çamentos

Ave
pernalta

Problema estético
comum no inverno
Botão que aciona a

bomba

A partir dela o réu
condenado já poderá
iniciar sua sentença

(jur.)

Hábito do
estudioso
O maior
cervídeo

3/not — oso — xis. 4/need. 5/blasé — musas. 6/device — girino.
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O artigo 205 da 

Constituição dispõe que 

a educação é direito de 

todos e dever do Estado 

e da família, promovida 

com a coparticipação da 

sociedade. 

O Estado,  portanto, 
necessita estrutu-
rar-se para prover 

serviços educacionais a to-
dos, exercendo o regime de 
colaboração entre os entes 
federados e a divisão de 
recursos determinada pela 
Constituição da República. O 
direito à educação estabele-
cido na Constituição busca o 
integral desenvolvimento da 
pessoa, preparando-o para 
o exercício da cidadania e 
qualificando-a para o mundo 
do trabalho. 

É evidente a necessidade 
de o processo educativo 
estabelecer relações com o 
contexto dos alunos, pro-
movendo a construção do 
conhecimento de forma de-
mocrática, crítica e permeá-
vel, pois sem essa exigência 
pedagógica, a Educação se 
faz apenas para cumprir o 
dispositivo legal da obri-
gatoriedade de oferta, sem 
suporte na realidade. 

Eis aqui uma dificulda-
de que se faz amplamente 
administrativa,  a oferta 
de Educação pelo Estado 
estar atrelada a moldes, fi-
nalidades e princípios, nem 
sempre pautados no aluno. 
Em muitos casos, atribui-se 
mais importância às metas do 
que ao processo educativo. 
O foco acaba concentrado 
em questões políticas, e 
não no aprendizado de cada 

educando. 
O Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica 
(Ideb) foi instituído como 
uma tentativa de mensurar 
a qualidade de cada escola 
e de cada rede de ensino. A 
partir do Ideb, os sistemas 
municipais,  estaduais e 
federal de ensino passam a 
ter metas a serem atingidas. 
Excelente iniciativa. 

Entretanto, apenas a ob-
tenção de boa nota não 
deve ser objetivo principal 
do Estado, uma vez que a 
grande inquietação da Admi-
nistração Pública necessita 
ser o aprendizado regulado 
pelas finalidades previstas na 
Constituição, que contem-
pla, no direito à Educação, 
a qualidade pedagógica que 
permita ao aluno aprender 
a aprender, enfrentar situa-
ções problema e identificar-
se com a realidade. 

A inoperância ou omissão 
da Administração Pública 
diante do que é e como 
é lecionado caracteriza 
retrocesso desse direito 
fundamental, ao passo que 
assim, jamais se permitirá 
atingir a essência do direito 
à Educação. 

Para que o sistema educa-
cional logre êxito, o Estado 
precisa ir além da mera ofer-
ta – é fundamental o rigor 
quanto à qualidade deste en-
sino, buscando desenvolver 
cidadãos capazes de tomar as 
suas próprias decisões e de 
admitir as responsabilidades 
resultantes delas, ampliando 
competências e habilidades 
do sujeito, a ponto de torná
-lo um ser autônomo. 

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema Positivo de 

Ensino.

Efetividade no direito 
à educação

Milena Fiuza (*)
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Muitos foram chamados à Terra neste momento crítico 
para estarem a serviço da humanidade. Grande parte desse 
serviço inclui desfazer os padrões habituais da consciência 
humana e limpar aquilo que pode estar obstruindo a 
evolução da humanidade. Isso pode parecer uma tarefa 
assustadora, pois desvendamos e desmascaramos tudo 
o que é disfunção, danos e feridas em nosso mundo. 
Mas é somente quando descobrimos a raiz do nosso 
sofrimento coletivo que somos capazes de eliminar 
os destroços do passado e trazer à tona nossos medos 
coletivos à luz da cura e liberação. Atualmente, a energia 

recebida está trabalhando para purifi car seu sistema 
energético, livrando-o dos venenos do passado. Ao mesmo 
tempo, a força da sua alma está sendo repadroniz ada, 
reconectando-o ao seu destino e aos grandes poderes e 
bênçãos que estão por vir. Você trabalhou arduamente, 
mesmo nos momentos em que perdeu a fé. Agora é hora 
de ver o mundo com novos olhos. Ver mais uma vez com 
admiração o potencial infi nito que existe.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

A HP Inc. apresenta no Brasil o HP 
Elite Dragonfl y, um PC1 premium 
ultraleve, com menos de 1 quilo, 
projetado para eliminar obstácu-
los na vida e no trabalho de quem 
precisa de mobilidade. Com desing 
potente e segurança reforçada, o HP 
Elite Dragonfl y é mais resistente a 
choques e quedas, o que faz dele 
ideal para quem está sempre em 
movimento. Além disso, a HP tam-
bém está ampliando seu portfólio 
de telas, com o lançamento de dois 
monitores curvos.

O HP Elite Dragonfl y é um PC 
conversível para uso corporativo2 
leve e potente, com tela de 13 po-
legadas, autonomia de até 24,5 ho-
ras3 e conectividade Wi-Fi 64. Além 
disso, conta com LTE 4G5 opcional, 
antenas LTE 4x46 e o software de 
bem-estar pessoal7HP WorkWell, 
pré-instalado. A novidade conta 
ainda com processador Intel® Core 
™ vPro ™ de 8ª geração8, além das 
tecnologias HP Sure9 Sense, que 
protege contra ataques de malware 
e HP Sure View Gen310, sistema 
integrado de proteção de tela, que 
difi culta a visualização por quem 
está do lado. 

“Cada vez mais as pessoas estão 
utilizando o mesmo computador 
para todas as atividades, e por 
isso precisam estar online, seguras 
e contar com um equipamento 
robusto, que facilite a constante 
movimentação. Por isso, a HP está 
desenvolvendo computadores leves, 
potentes, altamente confi áveis e 
com um ecossistema conectado. As-
sim, elas podem se sentir tranquilas 
e capacitadas a realizar qualquer ati-
vidade que precisarem, em qualquer 
momento”, afi rma o presidente da 

Novo PC da HP chega ao
mercado brasileiro

HP Brasil, Claudio Raupp. 
Além da inovação tecnológica, 

o HP Elite Dragonfl y traz outras 
novidades importantes. “Esse é o 
primeiro notebook do mercado que 
contém plástico reciclado prove-
niente dos oceanos11 em sua compo-
sição, advindo do nosso projeto no 
Haiti. Esse  ano assumimos a meta 
de ter 30% de conteúdo reciclado 
em todo o portfólio de produtos HP 
até 2025, e isso inclui avançar muito 
no desenvolvimento tecnológico 
para a sustentabilidade também na 
categoria de PCs” diz Bruno Orto-
lani, gerente da categoria de PCs 
da HP Brasil.

Como parte da estratégia de am-
pliação de portifólio, a HP também 
traz ao mercado brasileiro dois 
modelos de monitores curvos e 
ultrapanorâmicos, voltados para 
profi ssionais que deman-
dam alta produtividade: 

o HP S430c Ultrawide, com tem 
tela curva de 43.4 polegadas na dia-
gonal, resolução 4K UHD, webcan 
pop-up e microfone integrados; e o 
HP E344c, com tela curva ultrafi na 
e imersiva de 34 polegadas na dia-
gonal, resolução WQHD, ergonomia 
tripla, com inclinação, rotação e 
ajuste de altura em até 150 mm. 

 
O HP Elite Dragonfl y já está dispo-

nível para venda no Brasil pelo site 
hp.com.br e o preço inicial 
é de R$ 9.999,00. 
Os  moni -
tores che-
gam com o 
preço R$ 
3.499,00.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Silvio Oliveira – Scortecci – O sargento 
autor, milita na Policia Militar há 23 anos, há 
muito integrante da ROTA – Rondas Ostensi-
vas Tobias de Aguiar – traz a público valores, 
símbolos e tradições dessa valorosa, respeitada 

e temida corporação. Sempre vulnerável à opinião públi-
ca , amada e odiada, sua trajetória – 50 anos – e alguns 
momentos de bastidores, são retratados nessas páginas 
de fácil leitura. Uma justa e necessária homenagem.

Boa Caçada

Conceição Trucom – Doce Limão –  Autora 
cientista, pesquisadora e sempre propagadora 
da natural e boa alimentação em benefício do ser 
humano. Dentre suas autorias a “Cadê o leite...” 

tem o condão de abraçar importantes ensinamentos do 
vegetarianismo e veganismo. Suas explicações, lastreadas 
em exaustivas pesquisas resultam em ótimas receitas com 
ensinamentos que acarretam muita saúde e bem estar. 
As dicas alimentícias, todas, foram devidamente testadas 
e portanto, factíveis. Deve ser lido por sectários ou não. 
Importante para desanuviar qualquer tipo de preconceito 
e mostrar que não é “modinha”.

Cadê o Leite que Estava Aqui? 
Receitas e conceitos de leites 
e laticínios veganos

Hamilton Terni Costa – Scortecci – Dotado 
de um invejável cabedal, amealhado ao longo de 
sua trajetória nas maiores empresas do ramo, 
fora e dentro do pais, o professor nos brinda 

com artigos ricos em referências técnicas, mercadológi-
cas e de posicionamento, para qualquer empresário que 
deseje entender, ambientar-se com acontecimentos num 
setor que tipicamente, está sempre em franca ebulição. 
Muito oportuno!

Gráfi ca: Uma indústria em 
transformação: Coletânea 
de artigos 

Marcos Fernandes – Vilesi – Trata-se de um 
trabalho deveras interessante, com resultados 
surpreendentes. Aborda e cuida de problemas , 
físicos e psicológicos nos animais de companhia, 
ou seja, que habitam com famílias.  O autor, 

renomado veterinário, psicanalista e professor, há muito 
milita para desenvolver técnicas que auxiliem tutores e 
tutelados a conviverem bem, principalmente minimi-
zando doenças para ambos. Obra curiosa com profunda 
propriedade. Seriedade absoluta, tal qual suas demais 
obras, portanto, merecedora de todo e bom crédito.

Os Animais e as Constelações 
Familiares

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Celso Gonzaga Porto – Travassos -  O 
professor , escritor de vários livros, dedicou-se 
a investigar a carreira e a causa da morte do 
mais célebre artista , que da Argentina, avançou 
pelo mundo e até hoje é tido como verdadeiro 

mito, daí receber/gerar as mais variadas e improváveis 
teoria s . Lastreado em farta e crível documentação, Celso 
conseguiu desvendar muitos “segredos” e os revelou nesta 
obra editada em português e espanhol. Elucidativo.

Um Mito Chamado Gardel


