
Opiniãodia e noite Gaston Bonnet

“Foi um episódio no autêntico modelo fascis-
ta”, diz o jornalista Roberto Pompeu de Tole-
do (Veja – 28/05) sobre petistas que viajavam 
no voo Brasília – São Paulo, em 23 de maio, 
em número tão grande que ocupavam 60% 
dos lugares da aeronave. Eles vinham de 
um congresso do partido, razão pela qual 
abusos, ofensas, desordem e baderna lhes 
são peculiares. É a cara do PT. 

A vítima, a jornalista Miriam Leitão, não 
reagiu, preferindo não responder ao “gesto de 
baixo nível” dos petistas. O que se observou foi a 
indiferença do comandante, que silenciou. De acordo 
com a lei, ele deveria impor a ordem ou determinar a 
volta da aeronave à Brasília e o “despejo” dos bader-
neiros. Não o fez. Não guardou a ordem e a segurança 
do avião. A aeronáutica deverá abrir sindicância para 
apurar os fatos e punir os responsáveis. 

São boçais do ar esses petistas, como diz Pompeu 
de Toledo. Miriam Leitão não respondeu aos de-

sordeiros para não tumultuar ainda mais o 
voo. Não foi medo, e sim respeito, pois Mi-
riam é de cepa forte, já demonstrou sua cora-
gem quando jovem militante do PCdoB, ten-
do sido presa na ditadura militar por defen-
der a democracia e o direito de acusar sem 

ofender. O PT, agora sob a presidência da se-
nadora Gleisi Hoffmann (PR), denunciada na 

Lava Jato, alega que a Rede Globo é a responsá-
vel pelo atual clima de radicalização. Não é verdade, 

o PT, e ela como presidente, é que são os responsáveis 
pela confusão e desordem. Ela e Lula já deveriam es-
tar presos pelo solapamento do dinheiro público.

O. Donnini – jornalista
odonnini@aasp.org.br

De mãos dadas
“No Bradesco, banco e seguros representam duas 
faces da mesma moeda. Queremos reforçar a área de 
seguros, que responde por um terço dos resultados” – 
Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco.

Crime
“Dizer que o crime é causado pela pobreza é o 
mesmo que dizer que o adultério é provocado pelo 
matrimônio”. 
Gaston Bonnet, jornalista

Administração na aula
“Honestidade pode até ser a melhor política, mas não 
é o melhor plano de negócios”. 
(Frank e Ernest – Bob Thaves – Oesp)

Operação Mãos Limpas
Lula pode ser a versão brasileira do líder do Partido 
Socialista Italiano Bettino Craxi, condenado na Itália 
por corrupção na Operação Mãos Limpas. (ISTOÉ).

Rádio Bandeirantes estreia
o quadro “RB News Cidades”

Na próxima segunda-
feira (10), a Rádio 
Bandeirantes FM 90.9 e 
AM 840 estreia um 
quadro que vai ampliar 
a cobertura do 
noticiário em 
importantes cidades da 

Grande São Paulo e do Litoral Norte em sua 
programação. O RB News Cidades vai contar com a 
participação de seis importantes veículos de 
comunicação: Metro ABC, Folha de Alphaville, 
Correio Paulista (Osasco), Guarulhos Hoje, Cotia&Cia 
e Portal Tamoios News. Os boletins serão 
apresentados durante os programas “O Pulo do 
Gato”, às 6h, e “Rádio Livre”, às 15h.
Saiba mais sobre a Rádio Bandeirantes em 
radiobandeirantes.com.br e siga a emissora nas redes 
sociais: https://twitter.com/RBandeirantes e https://
www.facebook.com/radiobandeirantes

OPERAÇÃO CATA-BAGULHO 2017
A Coordenadoria de Projetos e Obras, Supervisão 
Técnica Limpeza Pública, em parceria com a 
Superintendência de Vigilância Sanitária, informa a 
agenda da Operação Cata-Bagulho do mês de julho 
na região da Prefeitura Regional do Butantã.
É importante ressaltar que a população deve colocar 
os objetos e entulho que deseja descartar até as 
09h00 do dia da ação, sob risco do material não ser 
recolhido, para não causar transtornos à vizinhança. 
 Julho - dia 8 - Distrito Morumbi - Cidade Jardim; Dia 
15-Jardim Guedala; Dia 22 - Distrito Vila Sônia - Jardim 
Monte Kemel e Dia 29-Lar São Paulo.

Confusão no voo Brasília–São Paulo. Petistas ofendem jornalista
O. Donnini

Silvia Vinhas | silvia@silviavinhas.com.br 

Sobre pular etapas
É preciso coragem. Buscar 

excelência quando se é o me-
lhor é desafio em dobro; é tiro 
no abismo, aposta sem blefe.

Sempre protagonista e 
dono da história, Rogério 
Ceni escreveu nova jornada 
sem medo de cobranças, com 
olhos de vencedor. 

Chegou com a determi-
nação de ser o melhor nova-
mente. Missão aceita e pre-
parada com qualificações, 
cursos e estágios com os me-
lhores do mundo e muito es-
tudo para a nova função. 

Trouxe na bagagem um 
projeto consistente e contem-
porâneo, solidificado na de-
terminação de fazer a dife-
rença, sem ser mais um.

Assumiu um lugar que, 
na verdade, já era seu. En-
tre as traves, ou longe delas, 
a visão de jogo e a lideran-
ça em campo fizeram dele o 
maior de todos. 

Essa foi minha análise no 
início do ano. Acreditei e tor-
ci para que Rogério tivesse su-
cesso em sua nova função. Mas 
tanta excelência dentro de cam-
po não foi o suficiente fora dele. 

Tudo exige treinamento, 
estudo, observação, perseve-
rança e tempo.

Faltou isso: amadureci-
mento.

A função do técnico se 
compara à de um diretor.

O ator decora o texto, es-
tuda a fala, a cena seguinte; o 
diretor é o maestro que ava-
lia as interpretações indivi-
duais, tira o melhor de cada 
um e sabe o que quer para o 
produto final.

O jogador está focado no 
jogo, na bola, na estratégia, no 
campo, na defesa, no ataque.

Já o treinador analisa o 
conjunto, mexe no time, estu-
da a jogada, toma decisões rá-
pidas, lida com ego, escolhas, 
conhece o potencial de cada 
um e se utiliza dessa ferra-
menta na hora da substituição.

O maior culpado pela de-
missão de Rogério Ceni é o 
próprio Rogério Ceni.

Rogério comandava o gru-
po. De dentro de campo. Des-
de sempre. E se sentia em con-
dições de comandar fora dele.

Líder nato, batia de fren-
te com diretorias, técnicos. 
Sempre buscava mais.

Demorou a sair. O eter-
no goleiro do São Paulo não 
queria deixar o gol. Quantas 
despedidas!

Sonhou em encerrar a 

carreira com um título. Não 
conseguiu.

Isso, claro, não tira o mé-
rito de ser um dos maiores 
goleiros de todos os tempos 
no São Paulo.

O clube era seu mundo, 
soberano.

Praticamente foi obrigado 
a sair. Foi, mas voltou como 
técnico. Nada contra a nova 
função, mas de imediato as-
sumiu o time principal. 

Erro estratégico ou vaidade?
Pep Guardiola, atual téc-

nico do Manchester City, ini-
ciou a carreira comandando 
o time B do Barcelona. Foi 
campeão da terceira divisão 
e apenas um ano depois as-
sumiu a equipe principal.

Zinedine Zidane ingres-
sou na carreira de treinador 
como auxiliar-técnico de Car-
lo Ancelotti, no Real Madrid. 
Após conquistar a Copa do 
Rei e a Champions League 
nessa função, assumiu o Real 
Madrid Castilla, time B dos 
merengues, em 2014.

Só em 2016 foi oficializado 
técnico da equipe principal.

Não Rogério Ceni. Com 
seis meses de um curso 
fora do país, achou que es-
tava pronto para assumir o 

time do Morumbi. 
O desafio do mito foi 

aplaudido por todos. Mas 
será que alguém ousaria con-
testar essa decisão? 

Conquistar o torneio da 
Flórida, vitória tão festejada, 
se transformou em sorte de 
principiante, como o jogador 
que ganha no cassino, de pri-
meira, e não sai mais da mesa, 
empolgado com o sucesso.

Rogério foi vítima de 
uma cilada emocional à qual 
todos estamos expostos: 
queimar etapas.

Às vezes queremos tanto 
um objetivo que atropelamos 
barreiras em vez de vencê-las.

“Ai daquele que acredita 
que pode pular etapas na evo-
lução, sem pagar por isso”.

Rogério tem uma linha in-
telectual diferenciada. Com 
certeza vai superar e se  forta-
lecer com os erros.

Às vezes é preciso ser 
mais forte para recuar do que 
para seguir em frente.

Que ele possa fazer um ba-
lanço de sua carreira e lembrar 
que, acima de tudo, a prudên-
cia de aprender é a maior de 
todas as lições de humildade.

Jardim Guedala e Cidade Jardim
recebem programa Bairro Lindo

A Praça Professor  Cardim, 
situada entre os bairros Jar-
dim Guedala e Cidade Jar-
dim, recebeu no último dia 24 
o programa de zeladoria Bair-
ro Lindo. Poda e plantio de 
árvores, corte de mato, limpe-
za de bocas de lobo, remoção 
de entulho, tapa buracos nas 
vias do entorno, varrição e 
pintura de guias foram os ser-
viços realizados na ação. 

Essa edição do Bairro Lin-
do foi organizada pela Prefei-
tura Regional do Butantã jun-
to a outros órgãos municipais 
e teve a participação de gru-
pos de escoteiros, representan-
tes de Consegs (Conselhos Co-
munitários de Segurança) da 
região e associações de bairro. 
A ação  também contou com 
a presença da primeira dama 
paulistana Bia Doria, que junto 

ao prefeito regional do Butan-
tã, Paulo Vitor Sapienza, reali-
zou o plantio de árvores.  

O Bairro Lindo é uma ex-
tensão do programa SP Ci-
dade Linda, lançado no iní-
cio do ano pela Prefeitura de 
São Paulo e que consiste em 
ações de zeladoria nas prin-
cipais avenidas da cidade. A 
iniciativa já ocorreu nas 32 
prefeituras regionais. 

Projeto de colégio
paulistano ensina aluno a estudar

Orientação de estudos no Colégio Pio XII leva estudante a aprender a  organizar
tarefas, compreender cada matéria e criar seu próprio estilo de aprendizagem

A orientação de estudos 
do Colégio Franciscano Pio 
XII, instituição de educação 
localizada no bairro do Mo-
rumbi, em São Paulo, é apli-
cada em todas as séries do 
Ensino Fundamental I e II e 
tem como objetivo desenvol-
ver a autonomia e o hábito de 
estudar diariamente do alu-
no, nas diversas demandas, 
como prova, pesquisa, estu-
dos em sala e em casa, além 
de promover o ensino de 
como registrar os conteúdos 
a serem estudados. 

De acordo com Rosimei-
re Aparecida Vicente, orien-
tadora educacional do Ensi-
no Fundamental I do Colégio 
Franciscano Pio XII, a orien-
tação é realizada desde o iní-
cio dos anos fundamentais, 
trazendo resultados positi-
vos e constitutivos. “É o que 
mais potencializa a aprendi-
zagem, compromisso e auto-
nomia dos alunos frente aos 
conhecimentos científicos”.

“No Colégio, a orientação 
de estudos é feita de acordo 
com cada faixa etária, res-
peitando o tempo do aluno e 
incentivando-o a aprimorar 
seu desempenho. O proces-
so leva o estudante à autono-
mia e à maturidade no Ensi-
no Médio”, diz Sandra Bra-
ga, orientadora educacional 
do Ensino Fundamental II do 
Colégio Franciscano Pio XII. 

No Ensino Fundamental 
I, os alunos utilizam o Ca-
derno de Estudos, material 
solicitado a partir do 2º ano, 
série em que as crianças já 
possuem autonomia quan-

to ao uso e organização. “A 
orientadora educacional dá o 
start para sua utilização, ali-
nha com os alunos, pais e do-
centes o propósito do Cader-
no e tanto as crianças como 
os professores vão alimen-
tando com conhecimentos já 
adquiridos e outros a serem 
aprimorados. As famílias 
também são parceiras nesse 
processo e, junto aos filhos, 
constroem essa aprendiza-
gem”, explica Rosimeire.

Para os alunos do Funda-
mental I, são ensinados al-
guns procedimentos e estraté-
gias. “Na Matemática, orien-
tamos que pratiquem exercí-
cios e atividades que levem 
ao raciocínio lógico, como 
cálculos, estimativas, jogos 
de tabuleiro, entre outros; em 
História, com a linha do tem-
po, iniciando com a pessoal e, 
posteriormente, ao tema estu-
dado; na Língua Portuguesa, 
por meio da leitura do recur-
so de listas estáveis, leitura in-
dividual e coletiva dos gêne-
ros textuais, uso de dicioná-
rios, etc.”, comenta a orienta-
dora. “O processo se mantém 
no Fundamental II como um 
trabalho gradativo”. 

Quando o aluno passa a 
cursar o 6º ano, o foco é traba-
lhar a organização. “O estu-
dante passa por uma transi-
ção quando sai do 5º ano. No 
Fundamental I, ele tinha um 
professor. No Fundamental 
II, ele tem 11 professores”, 
diz Sandra. “Estes hábitos de 
organização são necessários 
para seu tempo, seu dia e so-
bre como ele pode fazer a li-

ção”, salienta. Algumas das 
orientações são: lição dada 
no dia é feita no dia e, tam-
bém, trabalhar com cores: or-
ganizar pastas coloridas com 
o conteúdo de cada matéria. 
“Pinto o calendário de acordo 
com as pastas coloridas, até o 
estudante ter a maturidade 
de separar por disciplina”. 

No 7º ano, o aluno aprende 
como estudar cada disciplina. 
“Para cada área, uma forma 
de estudar é apresentada. Em 
Humanas, por exemplo, ele 
vai aprender a fazer um resu-
mo, síntese, ou seja, extrair o 
principal daquela aula ou ma-
téria; em Exatas, ele treina os 
exercícios e aprende a fixar 
o conteúdo”. Sandra destaca 
que o aluno também utiliza 
a agenda, grifando a palavra 
que desconhece e escrevendo 
seu significado, para aumen-
tar o repertório de seu voca-
bulário. “A técnica de com-
preensão de texto ajuda o alu-
no a não desistir diante das 
dificuldades”.

Já no 8º ano, o aluno 
aprende a fazer sua própria 
técnica de estudo. “Ele pre-
cisa entender para aprender 
de forma significativa e criar 
sua própria metodologia”, 
comenta Sandra. No 9º ano, 
o estudante já tem seu pro-
jeto de ensino pessoal e co-
meça a aprender e a montar 
o currículo. “É feito um tra-
balho com metas, em que in-
dicamos pontos fortes e pon-
tos fracos, buscando o cresci-
mento constante de seu de-
sempenho”, conclui. 

Sobre o Colégio 
Franciscano Pio XII

O Colégio Franciscano Pio 
XII foi fundado em 1954 com o 
compromisso educacional con-
duzido pela filosofia francisca-
na. Há mais de 60 anos forma 
gerações com o diferencial de 
educação em constante diálogo 
entre o conhecimento acadêmi-
co e a formação humana, enten-
dendo o educando como agen-
te de transformação social, qu e 
atua em prol do fortalecimento 
de um mundo justo e fraterno.
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