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JORNAL DO ENSINO
São Paulo, 13 de novembro de 2014.

SENHORA RETORNA A
CIDADE NATAL
DEPOIS DE ANOS
Dona Edite retorna a
Pirajui – SP, sua cidade
natal. Pg.03

DE PUXADOR DE
CARROÇA PARA A
PRESIDENCIA DA
COOPERATIVA DE
RECICLAGEM
Homem aproveita as
oportunidades e
melhora suas condições
de trabalho. Pg.

R$2,50

TURMA DA RECICLÁZARO CONCLUI
O CURSO DE ALFABETIZAÇÃO

Cerca de 18 alunos da turma da Reciclázaro receberão neste sábado o
certi�icados de conclusão do curso de alfabetização. Pg.02

SUPERAÇÃO
Mulher consegue superar os
obstáculos da vida. Pg.06

SENHORA VOLTA A
ESTUDAR DEPOIS DE 40
ANOS FOR A DA ESCOLA
Cecília voltou a estudar depois
de 40 anos e tem o sonho de se
tornar advogada. Pg.03
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SALA CYRELA OBRAS 2014 – RECICLÁZARO

A turma da Reciclázaro conclui o curso de alfabetização no dia 20 de dezembro de 2014 , porém o evento de encerramento será no dia 13 de dezembro de
2014, na Associação Reciclázaro – CEFOPEA. A turma faz parte do projeto Cyrela Obras 2014 e tem parceria da Reciclázaro, Assossiação Alfasol e o
Instituto Cyrela.
As aulas iniciaram em fevereiro deste ano, desde então a turma que se constituiu permanece, eles se reconhecem como grupo, um auxilia o outro no
desenvolvimento das atividades, há respeito e um companheirismo enorme entre eles.
É uma sala com pessoas encantadoras que não medem esforços para alcançar seus objetivos, que me ensinaram a ver e entender a vida de uma
maneira diferente, com mais esperança de futuro.
È uma turma que ficará eternamente registrada na minha memória, agradeço a todos por me ajudar a me tornar um ser humano melhor.

Profª Thaís Fernandes

DOSA RETORNA A SUA CIDADE NATAL DEPOIS DE ANOS
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Nasci

em Pirajui, cidade pequena do interior do estado de São Paulo, vim para São Paulo aos seis anos, com meus pais e irmãos para conseguir uma vida

melhor, longe da roça que não tinha estudo, nem trabalho que não fosse na roça. Passamos muitas dificuldades devido não conhecermos ninguém em São
Paulo, mas com o tempo conhecemos pessoas que se tornaram grandes amigos e logo nos ajudaram muito.

Muitos anos se passaram meu pai levou -me para Pirajui, onde tive o prazer de rever os meus tios, tias e avô. Foi um momento muito emocionante, ao
rever meu querido avô que não via a vinte anos. Ao longo dos anos, Deus foi levando cada um de meus entes querido restando apenas duas tias, primas e
primos.

Agora costumo visitá-los todos dos anos e aproveito para matar a saudade da cidade e rever a igreja de São Sebastião que fui batizada. Agradeço muito a
Deus pois, hoje aos setenta e quatro anos ter saúde para visitar os parentes sempre.
Edite Bomfim

SENHORA VOLTA A ESTUDAR DEPOIS DE 40 ANOS FORA DA ESCOLA
Parei

de estudar aos 14 anos, porque precisei trabalhar. Tive

filhos, formei meus filhos e o tempo passou e nem me dei conta.

Hoje com 65 anos e com o incentivo da minha
voltei

a

estudar

minha

família

filha e minha

incentivadora foi ela que me levou o panfleto

da

maior
ONG

Reciclázaro, onde divulgava o curso de alfabetização.
Voltar a estudar para mim foi um ponta pé para continuar
estudando, se Deus quiser vou cursar a faculdade e realizar
meu sonho

que e

ser uma advogada .
Cecília Maria de Oliveira

DE PUXADOR DE CARROÇA PARA A PRESIDENCIA DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM
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Desde quatorze anos não estudava mais, devido a necessidade de trabalhar, as condições de vida não ajudava muito.

Quando comecei a trabalhar com

reciclagem percebi a necessidade de retomar seus estudos.

Através do anuncio que foi colocado no meu local de trabalho, eu me interessei a estudar, mesmo com pouco tempo estudando, desde o inicio deste ano, eu
adquiri conhecimento para compreender melhor o meu próprio trabalho.

Sai da vida de carroceiro para trabalhar na Cooperativa Vitória do Belém, onde tive a oportunidade de aprender muito sobre o ofício, depois de um ano
trabalhando na área fui convidado a assumir a presidência da cooperativa.

Esta sendo um grande desafio, pois tenho realizado palestras, seminários, além de organizar a parte de compras e vendas entre outras funções que nunca
imaginei realizar, os estudos estão colaborando com essas atividades e pretendo estudar mais para realizar os meus sonhos que é crescer dentro do meu
trabalho de reciclagem, tenho muito orgulho de fazer este trabalho.
José Marco Pereira da Silva

CRISPINA INICIA UMA NOVA HISTÓRIA QUE DEIXOU PARA TRAZ

Eu vim da Bahia com o meu esposo Jonas a vinte anos atrás para

construir a vida, na Bahia não tive oportunidade de estudar, oportunidade que surgiu aqui em São

Paulo.
Um dia seu esposo Jonas chegou com folheto onde tinha a oportunidade para os dois voltarem a estudar, eu não quis perder mais tempo me matriculei rapidamente
devido as aulas serem aos sábados.
Eu achava que não era capaz de aprender, quando comecei a estudar, não conhecia as letras, nem escrevia palavras, não lia. Hoje eu percebo o quanto sou capaz de
aprender e de conquistar o que quero e pretendo ir além e fazer uma universidade.
São Paulo trouxe muitas conquistas, um bom trabalho para mim e meu esposo, três filhos lindos que têm e terão oportunidades muito melhores que a que eu tive.
Agradeço a todos que estão por trás desse projeto e contribuíram para a realização do meu sonho.

Crispina da Silva Andrade
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CASA DE SIMEÃO RECEBE IDOSOS ABANDONADOS

O centro de acolhida de idosos: casa de Simeão abriga idosos abandonados, sendo alguns abandonados pela família outros vem de situação de rua. Na casa
de Simeão eles têm moradia, alimentação, roupas e acompanhamento social, a casa oferece cursos e sala de leitura. Alguns trabalham fora, outros se mantêm
na casa através de doações.

Eu trabalho na casa a três anos, lá eu conheci muitas pessoas e fiz muitas amizades, foi lá também que eu tive conhecimento do curso de alfabetização e
decidi voltar a estudar e espero não para mais.

Lucineide Maria da Silva

JOSÉ BARBOSA SAI DE SUA TERRA NATAL PARA GANHAR A VIDA EM SÃO PAULO

Eu

não tinha tempo de ir para escola porque eu tinha de trabalhar desde

muito cedo. Sai de casa aos 12 anos, pois tive que trabalhar na fazenda para
auxiliar a minha mãe e os meus irmãos.

Com 15 anos tive que sair da minha cidade e ir para Salvador trabalhar, depois
de um tempo vim para São Paulo trabalhar e aqui conquistou um bom trabalho
e sua família.

A minha esposa é professora da rede municipal auxilia muito na aprendizagem
e da força para ele continuar.

A minha vida a principio foi muito difícil, mas tive muita força de vontade em
crescer na vida, voltei a estudar e pretendo continuar meus estudos e me
aprimorar na minha área de construção civil.

José Barbosa
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SUPERAÇÃO

Certo dia, acordei com um rapaz em minha porta ameaçando meu filho com uma arma, devido a uma briga que eles tiveram. O choque foi grande, pois

tive

que sair de casa, assim fui morar na rua.
Foi difícil, levei alguns anos para me recuperar do choque, morei na rua, depois de um tempo voltei a morar na favela enfrentei enchentes, doenças, depois
com esperança de conquistar uma moradia fui morar em invasão e quando me vi estava na rua de novo.
Com o auxilio aluguel e graças há uma carta de crédito comprei meu apartamento estou pagando plena de felicidade.
Um dia eu entrei na sala do coordenador da Reciclázaro para fazer a limpeza e vi um panfleto em que divulgava o curso de alfabetizacao, e voltei a estudar
depois de 10 anos,o que me trouxe muitas alegrias, pretendo continuar estudando, você saber mais dá uma sensação de liberdade. Eu pretendo fazer
faculdade de direito, quem sabe lá para uns 70, 80 ou 90 anos.
Sônia Regina De Miranda Almeida Costa

JEFERSON REALIZA UM SONHO

Depois de dez anos voltei a estudar, moro em um albergue onde fui convidado pela assistente social para participar do curso de alfabetização.
Voltei a estudar em busca de um trabalho melhor, acredito que com estudos terei uma vida melhor.
Jeferson Clementino Pereira
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EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA

Eu voltei a estudar para ter mais entendimento nas coisas do dia-a-dia. Eu
estudei até a 4ª série depois de adulta, mas seu fiquei muito doente e esqueci
muitas coisas.
Para melhorar a minha saúde eu fui à luta e resolve ser mais ativa, hoje eu
faço muitas atividades, viajo para vários lugares, estudo, quero estudar para o
resto da minha vida , quero ter uma memoria boa.

Maria Terezinha Semes de Souza

DIFICULDADE DE SE LOCOMOVER EM SÃO PAULO, FEZ A SRA. CICERA VOLTAR A ESTUDAR

Eu vim de Natal – Rio Grande do Norte a dois anos deixei a minha família e os meus amigos. Vim para São Paulo para morar com a minha filha, confesso que esta sendo
muito difícil, tenho muitas saudades da minha cidade.
Em São Paulo é muito difícil de se locomover, não tenho quem me acompanhe, pois minha filha é muito ocupada, por isso voltei a estudar para me locomover
melhor.

Maria Cícera Felipe
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JOVEM ESTUDOU ATÉ A 7ª SÉRIE, MAS ESTA APRENDENDO A LER E ESCREVER NO CURSO DE ALFABETIZAÇÃO

Eu estudei até a 7ª série do Ensino Fundamental em uma escola municipal, lá eu não aprendi muita coisa, nem mesmo a ler e escrever, pois os professores
davam atenção apenas para os alunos que já sabiam, e os que não sabiam ficava para trás.
Eu já estava com pouca expectativa em aprender e cansado de passar de ano sem saber e desisti de estudar.
Este ano um amigo me mostrou um site no qual existia o curso de alfabetizacao, eu vim conhecer e gostei. Agora depois de 5 meses estudando eu estou
começando a ler e escrever.
Willy Richard Custódio Nogueira

EM BUSCA DE UMA VIDA MELHOR
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Eu vim da Bahia com o objetivo de melhorar a minha situação de vida, comecei a trabalhar na roça desde criança e não tive tempo de estudar.
Em São Paulo comecei a trabalhar na área de construção civil, o que me rendeu bons frutos, entre eles a retornar os estudos. Nos espaços de convivência das construções
existem muitos cartazes, de tanto tentar ler, alguns eu consigo. Quando entrei na escola eu já sabia ler um pouquinho a minha maior dificuldade era escrever , eu percebo
que já avancei muito, hoje eu já escrevo com alguns errinhos.
Eu acho que venci nesta vida, para quem não tinha nada e morava na roça, agora eu tenho casa, carro, um bom emprego, família, enfim tenho uma vida boa.

José Barbosa de Castro

FAMÍLIA

Nasci emAbare - BA uma cidade pobre, um dia tinha janta e outro não. Vim para São Paulo para trabalhar e aqui constitui família.
Minha família é bem unida, combina em tudo e não tem desintendimentos todos se dão bem, os meus filhos são todos formados, dois até fizeram faculdade, sou
muito orgulhoso por ter conseguido dar oportunidade para meus filhos estudarem.

Francisco Gerardo Ribeiro

COM ESTUDOS, JOSEFA CONSEGUE INDEPENDENCIA
Eu comecei a estudar o ano passado no projeto de alfabetizacao oferecido pela Cyrela aqui na Reciclázaro,
quando entrei não sabia ler muito menos escrever, para pegar ônibus eu perguntava para as pessoas qual
era o ônibus que estava vindo, quando eu percebi que estava conseguindo ler foi quando olhei para o
ônibus e consegui identificar as letras, nunca mais tive que perguntar o nome para as pessoas.
Não desisti de estudar, me matriculei novamente no curso, este ano já estou bem melhor leio e escrevo
com um pouco mais de facilidade. Mas aprendi mesmo foi a fazer contas e não ser mais enrolada, junto
todas as notas fiscais e faço as contas para saber o quanto estou gastando. Aprendi bastante nesses anos e
quero aprender mais, voltar a estudar foi um dos momentos mais importante da minha vida.

Josefa Almeida
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OPORTUNIDADES

Eu ia para a escola apenas três vezes por semana, nos outros dias tinha que ir para a roça, chegou uma hora que a única prioridade era o trabalho, pois tinha que
ajudar meus pais. Vim para São Paulo com a minha esposa Crispina.
Em São Paulo conseguimos organizar a vida, tivemos nossos filhos e uma das nossas conquistas foi voltar a estudar.

Jonas Wilson de Andrade

