
Lara Göbhardt Martins Borges Fortes 
Organização, edição e revisão 

 

 

 

 

 

Já parou  
para ver? 

 
 Crônicas sobre olhares ao entorno 

da Justiça do Trabalho 
 

1ª Edição 

 
 
 
 
 
 

Porto Alegre/RS 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

Projeto Pescar – Comunidade Jurídico-Trabalhista 
2018 

 



 
2      Crônicas sobre olhares ao entorno da Justiça do Trabalho 

Organização, edição e revisão 
Lara Göbhardt Martins Borges Fortes 

 

Capa 
Daniel Aguiar Dedavid 

 

Fotografias do miolo 
As fotografias que ilustram as crônicas foram feitas pelos próprios autores 

dos texto, a partir dos ensinamentos de Maria Clara Lucena Adams, nas 
Oficinas de Fotografia, que também editou as fotos.  

 

Fotografias do capítulo “Quem somos nós?” 
Maria Clara Lucena Adams 

René Cabrales 
 

Apoio 
Adriana Godoy da Silveira Sarmento | Catalogação 

André Guilherme Cintra de Oliveira | Educação Social 
Anita Cristina de Jesus | Articulação do Projeto Pescar no TRT4 

Luiz Felipe Rocha Salomão | Organização do Brechó 
Maria Clara Lucena Adams | Fotografia 

Maria Teresa Mallmann | Costura 
Mariana Marimon | Organização do Brechó 

René Cabrales | Fotografia 

 



 
Já parou para ver?      3 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Não posso dizer positivamente em que ano nasceu 
a crônica; mas há toda a probabilidade de crer que 

foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas 
vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à 

porta, para debicar os sucessos do dia. 
Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. 
Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra 

que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas 
que comera. Passar das ervas às plantações do 

morador fronteiro, e logo às tropelias amatórias 
do dito morador, e ao resto, era a coisa mais fácil, 

natural e possível do mundo.  
Eis a origem da crônica.” 

 
 

Machado de Assis,  
em  “O nascimento da crônica” 
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Prefácio  

 
O ato de escrever exige muito trabalho de leitura e 

prática de escrita. Durante as aulas de leitura e produção de 

texto oferecidas para os alunos da Sede TRT4 da 

Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto Pescar em 2018, 

em Porto Alegre/RS, tentou-se proporcionar essa prática a 

cada aula que iniciava.  

Por meio da leitura de crônicas, a meta era mostrar à 

turma uma nova forma de encarar a leitura, incentivando os 

alunos e as alunas a lerem e produzirem textos no gênero 

estudado. 

O objetivo? Utilizar a crônica como ponto de partida 

para que os alunos “soltassem a mão” e passassem, a partir 

de então, a estar aptos e confiantes a escrever textos dos 

mais variados gêneros. Além disso, almejava-se que eles 

passassem a assumir uma postura de verdadeiros autores 

dos textos, compreendendo que qualquer pessoa pode ser 

sua interlocutora e que, quando um texto é produzido, ele 

pode “parar” em qualquer lugar, inclusive dentro de um 

livro. 

Assim, durante as oito aulas em que tive a satisfação 

de estar com eles e ajudá-los nesse processo, estudamos 

desde a origem da crônica, por meio da leitura da “Carta ao 

El Rei Don Manuel Sobre o Achamento do Brasil”, escrita por 
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Pero Vaz de Caminha por ocasião do descobrimento do 

Brasil, em 1500, passando por cronistas das décadas de 1950 

e 1970, como Manuel Bandeira e Rubem Braga, bem como 

por escritores da atualidade, dentre eles Moacyr Scliar 

(falecido em 2011), Martha Medeiros, Luis Fernando 

Verissimo, Luiz Eduardo Amorim e Ruth Manus.  

A cada encontro, um tema: o dia a dia, o ato de 

escrever, a beleza das palavras, namoro, tecnologia, política, 

esporte, amizades, cidadania. Sobre cada um, uma discussão, 

um exercício de interpretação e a busca: primeiro, pelo mote 

da crônica, depois pelos temas centrais e secundários de 

cada texto, até que a última peça do quebra-cabeça mostrava 

o todo da produção e, finalmente, completava o sentido de 

todas as palavras lidas. A partir da leitura significativa, os 

alunos tornavam-se leitores e, mais do que isso, cidadãos. 

Leitura, escrita, devolutiva e reescrita. Toda aula uma 

tarefa: ler, escrever e reescrever. Colocar no papel o 

pensamento, sem esquecer-se de nada, para que o leitor 

pudesse compreender todo o texto, e não apenas parte dele. 

Mostrar que mesmo o mais banal dos assuntos pode ser o 

ponto de partida para uma grande reflexão individual ou 

coletiva. Observar e retratar o cotidiano, por textos e 

imagens. 

Ao mesmo tempo em que escreviam os textos, os 

alunos tiveram a grande oportunidade de conhecer mais 

uma possibilidade de exercitar seu olhar reflexivo: aquele 

por trás de uma câmera fotográfica. 

Em pouco mais de cinco encontros, eles tiveram o 

privilégio de poder contar com os ensinamentos da 

voluntária Maria Clara Lucena Adams, servidora do TRT4 e 

fotógrafa. A partir de suas aulas, os alunos puderam entrar 
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em contato com conceitos relacionados à fotografia, 

principalmente a feita em preto e branco, e treinar o olhar 

para captar os instantes da vida cotidiana também com uma 

câmera. Fotografaram seus personagens e seus temas a 

partir de um dispositivo que todos tinham a mão: o telefone 

celular. 

Assim, coletivamente, esta obra foi montada. Todos 

ajudaram, cada um a sua maneira, na construção deste livro. 

Cada produção individual não sofreu alterações 

significativas, tendo passado apenas pelo processo de 

revisão por que toda obra passa antes de ser publicada.  

Cada jovem escreveu e reescreveu dois textos para 

esta publicação: um sobre o cotidiano da Avenida Praia de 

Belas, em Porto Alegre, onde aconteceram as aulas desta 

turma, e outro sobre um tópico livre a sua escolha. Além 

disso, cada um/a produziu também fotografias. As imagens 

ilustram alguns dos textos dos capítulos “Já parou para ver?” 

e “Vivendo e escrevendo”. 

O trabalho estava completo, a missão estava 

cumprida. Estas são as crônicas dos alunos da Turma 2018 

da Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto Pescar – Sede 

TRT4, hoje verdadeiros autores. 

Aí estão os textos e as imagens. Uma vez escritos e 

publicados, eles durarão para sempre.  

Boa leitura! 
 

Lara Göbhardt Martins Borges Fortes 

 

___________________ 
1
 Voluntária da Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto Pescar em Porto 

Alegre/RS, licenciada em Letras – Português/Inglês pela UFRGS, e servidora 

do TRT da 4ª Região/RS. 

  



 
16      Crônicas sobre olhares ao entorno da Justiça do Trabalho 

 



 

 

  
Já parou para ver? 

 

Um homem que vende guarda-chuvas, uma mulher 

que vende trufas, a hora do almoço, uma carrocinha de 

cachorro-quente, um morador de rua que cuida dos 

animais, um imigrante, um saxofonista, um engraxate, 

taxistas, uma praça... Figuras diariamente vistas, mas 

talvez pouco notadas, elas são parte do cenário que 

compõe o entorno do TRT da 4ª Região, localizado na 

Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, no Rio Grande do 

Sul. É nesse entorno que aconteceu uma das turmas da 

Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto Pescar.  

Retrato em texto do cotidiano de milhares de 

pessoas que frequentam o Bairro Praia de Belas 

diariamente, inclusive dos quinze alunos que formaram a 

Turma 2018 – Sede TRT4 do Projeto, as crônicas a seguir 

mostram a vida ao rés do chão que existe além da avenida 

movimentada, do consumo vasto do shopping, e do passo 

apressado das pessoas que por ali transitam diariamente.  

Sob o olhar atento, sensível e crítico desses alunos, 

que pararam por alguns instantes para ver além daquilo 

por que a maioria simplesmente passa, os personagens dos 

textos e do cotidiano da Avenida ganham visibilidade em 
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detalhes e protagonismo e servem de mote para a reflexão 

sobre os mais variados assuntos. Se você ainda não tinha 

parado para ver, ainda é tempo: permita-se conhecê-los 

nas próximas páginas.  

Após alguns dos textos, você também terá a 

oportunidade de ver a imagem eternizada de cada 

personagem ou assunto que deu origem a uma crônica, 

imagem esta captada pelas lentes de telefones celulares, 

sob – mais uma vez – o olhar curioso e atento que só a 

juventude tem. 



 
 

Todo dia, no ônibus 
Ananda Borba dos Santos 

 
 
Andar de ônibus já faz parte da minha rotina. 

Ultimamente, tenho observado as coisas que acontecem 

todos os dias nas conduções que pego, como, por exemplo, a 

senhora que, todos os dias pela manhã, vai cantando 

músicas gospel para quem quiser ouvir, e acaba colocando 

sorrisos no rosto de muitas pessoas.  

Também tem o cobrador do 178, que pego por volta 

das 12h. Ele avisa a todos sobre as próximas paradas, 

indicando algum ponto de referência e fazendo com que 

todos saibam onde estão descendo, também com um grande 

sorriso no rosto.  

Esses dias, no caminho para o Projeto Pescar, mesmo 

com todo o esforço do cobrador, que sempre alertava a 

próxima parada, eu perdi a minha, e acabei descendo duas 

paradas depois, porque acabei me distraindo lendo um 

poema que falava sobre o amor... Ah, o amor! Estes poemas 

que sempre me encantaram com suas frases que me levam a 

ter lembranças boas de momentos que jamais serão 

esquecidos. 
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E esta é outra coisa que também acaba me chamando 

muito a atenção durante a viagem: os poemas que encontro 

gravados nas janelas dos ônibus, cada qual mais criativo que 

o outro. O mais engraçado é que sempre parece que os 

poemas estão de acordo com o que está acontecendo em 

minha vida, fico encantada! 

Para muitos, andar de ônibus acaba por ser um 

“porre”, mas eu sempre tento filtrar as coisas boas que me 

acompanham durante todo o trajeto, fazendo com que ele 

fique mais alegre e cheio de amor, sempre pensando em 

permanecer com o sorriso até o final do dia, para no outro 

tudo se iniciar novamente. 

 
 

Foto: Ananda Borba dos Santos – Out/2018 
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Parcão Dog 

Carlos Josué Moraes 
 
 
Na esquina da Avenida Praia de Belas com a Avenida 

Bastian, tem um carrinho que vende cachorro-quente. Já 

passei por lá muitas vezes nas idas para as aulas do Projeto 

Pescar, ou para casa mesmo, de tardezinha.  

Sempre que eu passo por lá, eu sinto aquele cheiro 

bom de cachorro-quente e sempre me dá vontade de 

comprar um só para ver se é bom mesmo. Às vezes, isso 

acontece logo depois de eu ter almoçado no restaurante, mas 

nunca o provei. 

Até onde eu sei, quem atende lá na parte da tarde é 

uma mulher, mas já ouvi dizer que, na parte da manhã, é um 

homem, mas nunca o vi por lá. Não sei a idade dela ao certo, 

mas ela aparenta ter entre 40 e 50 anos. Também não sei seu 

nome, por sempre passar direto por lá. Ela também parece 

ser bem atenciosa e muito cuidadosa com a higiene dela e do 

local. 

Nem mesmo as moscas e abelhas que ficam rondando 

o carrinho impedem aquele lugar de ser bastante 

movimentado e bem frequentado. 
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Passei por lá muitas vezes e já sei que eles têm uma 

boa diversidade de dogs: de salsicha, frango, linguiça e 

misto. Vi também que os preços variam de 2 a 10 reais.  

Já ouvi dizer também que, pela manhã, eles vendem 

combos de café da manhã. É como um restaurante a céu 

aberto. 

Um dia eu ainda vou trocar o restaurante e 

experimentar de uma vez por todas aquele cachorro-quente 

do Parcão Dog. 

 

 
 

Foto: Carlos Josué Moraes – Out/2018 
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Taxistas 
Cleber Oliveira 

 
 
    Amanhece mais um dia, mesma rotina. Pela manhã, 

a escola é meu destino. Mais tarde TRT4, Projeto Pescar. 

Naquele grande quarteirão onde fica a Justiça do Trabalho, 

há muito para se observar. São muitos os elementos, e um 

desses são os taxistas. 

    No mesmo local, no mesmo ponto, eles estão lá. Na 

esquina da rua, em frente ao grande shopping. Cada um 

deles esperando a oportunidade que surgir para 

desempenhar seu trabalho, seu ganha-pão. Seja lendo um 

jornal, tomando um café quente ou conversando com quem 

passa por ali, é a forma como ficam aguardando e esperando 

o tempo passar. 

    Faça chuva ou faça sol, não importa o dia, nem a 

hora. Todos os dias é dia de fazer a corrida, é dia de 

trabalhar. Ser motorista de táxi é uma profissão a se 

observar e compreender que é tão importante quanto 

qualquer outra.  

É um dos meios de transporte mais utilizados hoje em 

dia, pois garante mais conforto, mais privacidade e agilidade 

na locomoção. Por isso, com a tecnologia em 

desenvolvimento, foram até criados aplicativos para pedir 
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corridas de forma mais rápida. Mas, apesar de tal feito 

revolucionário, os motoristas de forma geral começaram a 

ter mais trabalhos, e criou-se entre os taxistas e os outros 

motoristas de aplicativos certa competitividade.  

    Embora pratiquemos a mesma rotina e passemos 

pelos mesmos locais na rua, muitas vezes não prestamos 

atenção no que há ao nosso redor. Se analisarmos, 

perceberemos que não somos somente nós que temos um 

cotidiano muito indiferente. 

 

 
 

Foto: Cleber Oliveira – Out/2018 
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Decathlon 

Eduardo Albani de Almeida 
 

 
Algumas vezes, meus amigos e eu, assim que saímos 

do curso do Projeto Pescar, passamos na Decathlon antes de 

ir para casa, pois nessa loja são muitas as variedades de 

esportes que as pessoas podem conhecer. Lá tem um espaço 

onde podemos testar os produtos que a loja vende. Nesse 

espaço, tem uma das vistas mais bonitas de Porto Alegre: 

dali tem como se observar o Lago Guaíba e, mais, o Estádio 

Beira Rio. 

Os funcionários são os melhores que já tive a 

oportunidade de observar. Eles ajudam o cliente a testar o 

produto de uma forma superatenciosa, e comigo e com meus 

colegas não é diferente, eles nos ajudam a experimentar os 

produtos com muita atenção.  

O legal é que a loja consegue abranger qualquer 

idade, é uma loja inovadora. Algumas vezes, jogamos “ping-

pong”, que é uma forma que a loja achou de chamar a 

atenção do cliente. Ela é uma loja bastante iluminada e 

normalmente está sempre cheia. 

O mais legal da loja é que ela consegue juntar todos os 

esportes possíveis em um mesmo lugar, e também a vontade 

de conhecer a cultura e os esportes que eu mesmo não 

conhecia, me motivando a ir lá sempre. 
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Graças à Decathlon, tenho o prazer de experimentar 

cultura de outros lugares, o que possivelmente algumas 

pessoas não têm. Por exemplo, Rugby era um esporte que eu 

não conhecia e achei legal. Descobri os equipamentos e as 

roupas que esse esporte necessita; elas são pesadas e muito 

grandes, eu nunca tinha visto. 

Roupas de esporte profissional de escalada são outros 

equipamentos que eu achei que nunca iria experimentar e 

ver ao vivo. Outro exemplo são as roupas de mergulho. 

As pessoas que frequentam a loja ficam gratas por ter 

acesso a uma grande diversidade de diferentes gêneros de 

outros esportes. A Decathlon consegue passar uma visão de 

pensar e respeitar o espaço de outros países na questão do 

esporte, pois todos os países querem mostrar que seu 

esporte nativo consegue ser divertido e interessante. Além 

disso, ver outros esportes serve para dar oportunidade de se 

envolver em novas atividades, e não ficar mais pensando 

apenas em futebol, que é o nosso esporte nativo. 

O esporte também é uma forma de trabalho e de 

ajudar pessoas que querem seguir os sonhos de serem 

atletas profissionais. A Decathlon consegue transmitir essa 

sensação, de ser um atleta de diversos esportes, e com toda a 

diversão. Muita gente não dá a atenção necessária que o 

esporte no Brasil precisa. Ele é uma atividade necessária na 

vida de todos, não só na vida de um atleta profissional. 

O esporte é uma forma de saúde e um bem-estar. 

Muitas pessoas deixam o esporte de lado e não procuram 

saber sobre certas atividades de que possivelmente 

pudessem gostar de alguma forma, que lhes fizessem bem, e 

que, cada dia que acordassem pensariam em, com isso, ter 

uma vida mais saudável. 
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Fotos: Eduardo Albani de Almeida – Out/2018 
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Um almoço no Barcellos 
Gabriela Nunes 

 
 
Desci do ônibus e fui direto para o restaurante 

Barcellos, onde a turma do Projeto Pescar, unidade 

Comunidade Jurídico-Trabalhista, almoça de segunda a 

sexta-feira a partir das 13h. 

Eu estava com muita fome, então, rapidamente fui me 

servindo assim que peguei a comanda. Procurei uma mesa 

para mim e para algumas amigas, já que com o restante da 

turma não tinha mais lugar. 

O garçom demorou um pouco para me atender, pois o 

restaurante estava cheio, mas logo veio e perguntou o de 

sempre: – “Gostaria de alguma bebida?” Eu logo respondi: – 

“Sim, Coca Cola com gelo, por favor.” Ele sorriu e logo voltou 

com minha bebida bem gelada. 

Enquanto me deliciava com a comida, me peguei 

observando o lugar. Percebi que a maior parte das pessoas 

que almoçam no Barcelos são servidores do TRT4. E não que 

eu fique escutando conversas alheias, mas é impossível não 

ouvir nada quando as mesas são tão próximas umas das 

outras, e notei que falam bastante sobre o trabalho e sobre 

política. Logo voltei o olhar para o meu prato. Ah! Hoje é 

sexta-feira, dia de ala minuta! Comi muita batata frita! 



 
Já parou para ver?      29 

As pessoas que trabalham no Barcellos são em sua 

maioria muito gentis, mas, particularmente, destaco o jovem 

senhor que fica na grelha. Sempre que vou pedir o meu bife, 

ele diz gentilmente: – “Oi, menina!” Com um enorme sorriso. 

Eu respondo dando-lhe boa tarde e agradecendo. Como 

despedida, ele faz respeitosamente um gesto com a mão 

curvando a cabeça.  

Também destaco os dois garçons que são os primeiros 

e mais constantes que nos atendem. Não deixando de lado o 

dono e o gerente do lugar, que são pessoas muito simpáticas, 

estão sempre perguntando se os clientes estão satisfeitos. 

Nós nos sentimos em casa no Barcellos. E, com 

certeza, quando este ano terminar, teremos muitas 

lembranças boas e saudades deste lugar e de nossos almoços 

coletivos. 

Ao terminar de almoçar, assinei minha comanda para 

entregar à moça, e na saída, peguei um chocolate quente na 

máquina de café que fica ao lado da porta. 

Sempre saio de lá arrependida por ter comido demais, 

mas lembro-me também de que é só durante este ano que 

teremos este privilégio, então vou aproveitá-lo. 

Depois do almoço, fui para o curso, já pensando na 

terça-feira, que é dia de bife a milanesa. 

  



 
30      Crônicas sobre olhares ao entorno da Justiça do Trabalho 

 
 

Foto: Gabriela Nunes – Out/2018 
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Alemão 

Gabrielly Kirschner 
 
 
Esses dias eu estava no Shopping Praia de Belas 

esperando o horário de ir para o restaurante, como sempre, 

até que em minha frente havia um menino com o 

fardamento militar. Olhei ao meu redor e me dei conta de 

que não era apenas um: me deparei com mais ou menos 

meia dúzia de meninos com a mesma vestimenta. 

Pude reparar que seus coturnos não estavam 

engraxados como deveriam e logo lembrei-me de meu 

irmão. Quando serviu ao Exército, ele engraxava e lustrava 

aqueles seus coturnos como ninguém. Os sapatos brilhavam 

como nunca! Ficavam tão lustrosos que eles pareciam até 

mesmo envernizados.  

Meus pensamentos foram ainda mais longe e me 

lembrei do senhor que engraxa sapatos em frente à Justiça 

do Trabalho. Sei disso porque passo todos os dias por lá, 

onde, a propósito, faço o curso do Projeto Pescar. 

Pelo que eu pude perceber do engraxate, é que nunca 

lhe faltam clientes, por conta do seu serviço atender às 

necessidades de todos os que trabalham ali perto, sejam eles 

advogados esperando as audiências, assim como mulheres 

que deixam com ele sacolas com suas botas para engraxar. 
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Pensei comigo: já que estes meninos não se importam 

com seus coturnos, não têm a mínima paciência de engraxá-

los e lustrá-los, porque eles não contratam o serviço do 

engraxate? Afinal de contas, é só sair do Praia de Belas e 

atravessar a rua. Deste modo, os dois lados sairiam 

ganhando: eles com os coturnos engraxados e lustrados, e o 

engraxate com mais clientes. Não seria mais do que justo? 

O Seu Alemão, como é conhecido, faz seu serviço 

muito bem – não que eu tenha levado algum sapato para 

engraxar – mas sim porque ele aparenta estar ali 

proporcionando aquele serviço que ele parece fazer com 

gosto; ele parece realmente gostar do que faz. Ele tem 

sempre um jornal em suas mãos, o qual oferece aos seus 

clientes.  

Seu Alemão transmite simpatia, e trata todos com 

muito respeito. Assim com é um ótimo engraxate, também é 

uma boa pessoa. 
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Foto: Gabrielly Kirschner – Out/2018  
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Na correria do dia a dia 
Juliana Melo 

 
 
Sabe... A vida é tão corrida, que muitas vezes não 

damos "bola" para os pequenos detalhes. Parei para pensar 

em algumas coisas que passam despercebidas na correria do 

dia a dia, e nessas idas e vindas de pensamentos e 

observações, me deparei com a lembrança de uma moça, 

vendedora de trufas. Ela aparenta ter seus 28/30 anos, no 

máximo. Todos os dias, quando estou chegando à Justiça do 

Trabalho, unidade na qual participo do curso do Projeto 

Pescar, ela esta lá, oferecendo suas trufas, doando seu tempo 

para seu humilde e digno trabalho. 

Nos dias em que a vi, ela estava com uma grande 

bacia, com trufas de vários sabores, como brigadeiro, 

beijinho, maracujá, etc. Seu filho pequeno às vezes a 

acompanha. Talvez este menino vá junto por não ter com 

quem ficar, mas já ouvi dizer que é pelo apelo emocional 

que isso pode causar aos clientes... A vendedora me chama 

muito a atenção, pelo simples fato de sua aparência de 

humildade. 

Eu nunca tive oportunidade de parar e conversar com 

ela, pois também sou vítima do "dia corrido, sem tempo", 

mas, pelo que observo, ela é uma grande mulher, 
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batalhadora. Ela está ali, com sua coragem e persistência, 

oferecendo seu trabalho.  

Muitos podem julgá-la por ser uma "simples 

vendedora", na rua, em frente a um patrimônio público, mas 

eu a vejo com outros olhos. Acredito que, por trás de tudo, 

tem uma grande história, e aquele é seu ganha-pão, da 

forma mais digna possível. 

O mundo precisa de pessoas que nos olhem com olhos 

de amor e não de desprezo. Duvido encontrar alguém de 

meu convívio social que aceitaria pagar o preço que ela paga 

para enfrentar as ruas todos os dias e, no final, ter a alegria 

de sua mera dignidade. Você aceitaria?  

A partir de observações como essa, eu aprendi a 

valorizar o que sou e o que tenho. Para mim, pode ser pouco, 

mas, para alguns, é muito. Nunca sabemos o que nos espera, 

então que possamos doar nosso tempo, amar ao próximo e 

tratar a todos com igualdade.  

A vendedora de trufas é uma grande mulher, pela 

coragem, persistência, por todas as batalhas ganhas e 

perdidas. Ainda existem pessoas que olham com os olhos de 

amor e acreditam nas pessoas mesmo sem conhecê-las… Eu 

sou uma delas. 
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Foto: Juliana Melo – Out/2018 
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Poderoso Chefinho 
Kimberly Melo Machado 

 
 
Quando chegamos ao TRT4, quase sempre ele está na 

sala, ou em alguma reunião. Nos dias de frio em que se tem 

sol, ele está lá pegando um solzinho por conta do frio. André 

nunca sabe se realmente está calor, pois fica muito tempo na 

sala de aula. Ele passa a manhã toda lá fazendo seu trabalho 

ou planejando algo para fazermos! 

André está sempre nos ajudando, tirando um 

tempinho para conversar individualmente com cada um de 

nós.  

Nossa sintonia é tão grande que não demorou muito 

para chorarmos juntos! A nossa primeira troca de lágrimas 

foi com um texto sobre a morte que uma colega leu. 

Compartilhamos nossos sentimentos de perda e o quanto a 

pessoa que partiu foi e ainda é importante na nossa vida.  

Logo depois, nosso amor foi aumentando, e aquela 

relação de turma e professor foi sendo esquecida e 

começamos a nos tornar uma família. Assim como qualquer 

família, temos nossos altos e baixos, brigamos por motivos 

bobos e sérios, nos xingamos, ficamos bravos uns com os 

outros, mas no final sempre nos entendemos. E aprendemos 
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que cada briga e xingamento nos mantém cada vez mais 

unidos! 

Nunca vi uma pessoa com o coração tão bom, que está 

sempre disposto a fazer tudo ao seu alcance para ajudar o 

próximo. Nosso “Poderoso Chefinho”, como gostamos de 

chamá-lo, por ser muito parecido com o personagem do 

desenho animado, é muito atencioso e nos trata como se 

fôssemos seus filhos.  

Todos os dias aprendemos muito com ele, que é 

sempre muito cuidadoso com todos nós. E todos os dias ele 

nos auxilia a nos tornarmos pessoas melhores, lembrando-

nos de que temos que pensar no próximo, e cuidar muito o 

jeito que tratamos as pessoas e falamos com elas, e que 

sempre podemos ser muito mais.  

André, você cumpriu seu papel como educador, amigo 

e pai, que é como o consideramos. Todo esse cuidado e amor 

refletem no nosso caráter. Muito obrigada por tudo, somos 

gratos por ter você! 
 

 
 

Foto: Kimberly Melo Machado – Out 2018 
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O melhor amigo do homem 

Larissa Soares Berner 
 
 
Ao ir para as aulas do Projeto Pescar, todos os dias, 

quando ia almoçar, passava por um morador de rua, mas 

não era um morador de rua qualquer. Pude perceber que ele 

era muito gentil com as pessoas, sempre cumprimentando 

quem passava com um sorriso no rosto.  

Tiago cuida dos animais, inclusive tem um cachorro 

que sempre está com ele. Ele cuida de seu cachorro muito 

bem, dando a ele inclusive seus próprios cobertores e 

colchão, para que o cachorro não passe frio. 

Às vezes, o morador de rua dorme no mesmo colchão, 

junto ao seu cão. Algumas pessoas que passam pelos dois 

levam alimentos e roupas, cobertores e até comida para o 

cão.  

Mas não é só o cuidado com os animais que faz esse 

morador ser especial. Ele faz lindos origamis pra vender 

para o pessoal que passa a sua volta. Já o vi fazer origamis 

lindos em formato de escorpiões, motos e até pássaros. 

Conversando com ele, percebi que é uma pessoa 

simples não só pelo fato de ser morador de rua, mas sim 

porque trata todas as pessoas com muito respeito. É uma 

pessoa engraçada e simpática. 
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O Tiago já saiu em várias reportagens de jornal, 

publicações de Facebook, Twitter, entre outras redes sociais. 

Quem costuma andar pela Avenida Praia de Belas 

certamente deve conhecê-lo.  

Morando ali naquela esquina, na rua, com seu 

cachorro, ele mostra que mesmo quem tem tudo na vida 

pode não ser totalmente feliz, e ele ali com seu cachorro, 

todos os dias, mostra como é feliz em tê-lo ao seu lado, e por 

isso diz que o melhor amigo do homem é mesmo o cachorro. 
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O saxofonista da parada 

Letícia Mathias Viégas 
 
 
Desde que iniciei no curso do Projeto Pescar, pego 

ônibus para vir e voltar. E, nessa trajetória, observo muitas 

pessoas que trabalham aqui na volta do Shopping Praia de 

Belas. 

Se não me engano, no segundo mês de curso, em um 

belo dia normal, eu atravessei a rua em frente ao Shopping 

para chegar ao TRT4 e percebi, pela primeira vez, a música 

“Despacito” sendo tocada no saxofone. 

Procurei rápido olhando para os lados quem estava 

tocando, e vi, na parada, um homem tocando lindamente o 

saxofone. Fiquei admirada, pois sou apaixonada por 

instrumentos musicais. Fiquei ali por um tempo ouvindo-o 

tocar e percebi que as pessoas não se importavam nem 

valorizavam o talento daquele moço. Ele poderia estar 

famoso já, pois tocava muito bem, e estava apenas tocando 

na rua, não tendo o reconhecimento merecido. Ele me 

lembrou de minha família por parte de pai, onde todos 

somos músicos. 

Quando eu e meus dois primos éramos pequenos, 

meu tio, meu pai e meu avô nos ensinaram a tocar violão. O 

que mais se destacou foi o Luccas, o mais velho de nós, 

depois eu. Meu primo mais novo, Diogo, não conseguia tocar 
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violão, e ficou muito triste por isso. Ele nunca quis desistir 

de tocar com nossa família, mas percebeu que não levava 

jeito no violão.  

Um dia ele decidiu escolher um instrumento 

diferente. Foi então que seu vizinho deu a ele uma flauta 

doce e o ensinou a tocar. Incentivou-o a estudar muito. Nas 

primeiras semanas, ele já sabia tocar várias músicas na 

flauta. E, depois de um tempo, começou a tocar saxofone.  

Chamava a atenção de todos um pequeno garotinho 

de apenas 10 anos tocando tão bem. Não demorou muito e 

ele se destacou ainda mais. Hoje em dia, Diogo tem 15 anos, é 

clarinetista profissional e aluno da escola de música da 

OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, participando 

de duas orquestras. Ele ganhou uma bolsa de estudos em 

uma faculdade nos Estados Unidos e irá para lá em 2020. De 

todos nós, com certeza ele foi o mais empenhado. Ficava 

horas por dia estudando e ensaiando.  

Eu, com 14 anos, descobri minha maior paixão: tocar 

bateria. Não foi nada fácil, pois bateria é um instrumento 

muito caro, mas também nunca desisti. Estudei muito e 

tocava no sofá de casa ou em baldes. Em 2017, trabalhei 

bastante vendendo trufas na escola, no serviço da minha 

mãe e na rua. Juntei cerca de R$1.500. Depois, na Páscoa, 

trabalhei cerca de 12 horas por dia e consegui mais R$2 mil 

reais, que usei para dar de entrada para comprar minha 

bateria. Foram dias muito cansativos, mas eu tinha meu 

incentivo de realizar meu sonho logo. Após, finalmente 

consegui realizar meu sonho de comprar a bateria que tanto 

queria: uma Pearl, com kit de pratos novos da Zildjian. 

 Talvez este moço que toca saxofone não tenha uma 

família de músicos como eu tenho, não tenha incentivo para 
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se tornar um músico profissional. Se ele conhecesse alguém 

grande e importante no ramo da música, com certeza se 

daria muito bem. 

 Já tem alguns meses que nossa turma não o vê mais. 

Eu sentirei falta de ouvir músicas conhecidas tocadas por ele 

quando estiver vindo para o curso. Espero que ele tenha 

conseguido uma oportunidade melhor, mas desejo que ele 

nunca esqueça o amor que ele tem pela música e que não 

desista jamais de seus sonhos. 
 

 
Foto: Letícia Mathias Viégas – Out/2018 
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Praia de Belas  
Marcos Felype Cruz 

 
 
O Praia de Belas é um shopping que se localiza na 

Avenida Praia de Belas, nº 1.181 em Porto Alegre (RS). Foi 

inaugurado em outubro de 1991, há 27 anos. Contém 186 

lojas, um estacionamento com 2.100 vagas, tem três andares 

e seis salas de cinema (GNC). Nele, há lojas muito famosas 

como, por exemplo, a Renner, a Adidas e a Decathlon. 

Também tem uma praça de alimentação com diversos 

restaurantes e lanchonetes. 

Lá tem sempre novos eventos, como quarta 

Shop&Music, Feira Orgânica, Book Lovers e até DKids 

ARENA. No Praia de Belas, encontram-se vários quiosques de 

doces ou salgados. Adoro ficar provando as amostras grátis, 

e às vezes pego mais de uma. 

Algumas das vezes que vou ao Shopping Praia de 

Belas é pra ir à Decathlon com os meus colegas, já que nosso 

curso é bem perto dali. Lá jogamos “ping-pong”, basquete, 

futebol, peteca, andamos de skate, bicicleta, patins e 

patinetes. Já fizemos várias competições de “ping-pong”. Na 

maioria das vezes, quem ganha sou eu. 

 O Praia de Belas é um bom lugar para conseguir fazer 

amizades novas, já conheci muitas pessoas por lá. A 
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administração do Praia de Belas é a mesma do Shopping 

Iguatemi. O shopping é bem movimentado, pois fica ao lado 

do Parque Marinha do Brasil e do Tribunal de Justiça. Às 

vezes, depois de passear no Marinha, o shopping é um bom 

lugar para visitar. E enquanto se espera por uma audiência, 

ir comer alguma coisa no shopping também é uma boa ideia. 

Teve um tempo que menores de idade não podiam entrar no 

shopping sem um adulto responsável, por causa das muitas 

badernas e brigas. 

 O que eu mais gostei no Praia de Belas foi quando 

veio uma piscina de bolinhas de um metro de profundidade 

e eu pude levar minha irmãzinha de cinco anos para 

brincar. Ela era muito nova e precisava de algum 

responsável para ficar brincando, já que meus pais não 

podiam levá-la, eu a levei e adorei!  

Embora o Praia de Belas seja um lugar de compras e 

de trabalho, também pode ser usado para se divertir, pois lá 

sempre tem eventos divertidos que chamam bastante o 

público, e lojas de esportes onde dá para jogar diversos jogos 

e fazer várias brincadeiras. 
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Foto: Marcos Felype Cruz – Out/2018 
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Vendedor de guarda-chuva 

Rodrigo Rôllo Maurante 
 
 
O emprego dele depende dos céus. Sempre que está 

para chover, ele viabiliza seus ganhos, porque o guarda-

chuva é um objeto fácil de esquecer: no trabalho, no ônibus, 

no carro, em casa. Não é à toa que o recado mais dado pelas 

mães é: leve o guarda-chuva que irá chover!  

Mas aí você esquece ou o perde mesmo assim, e então 

eis que surge o vendedor. Com o tempo armado e ele com 

suas expectativas de vendas no momento da chuva, ele 

simplesmente aparece, como que se tivesse sido 

“teletransportado”.  

E nós ficamos na mesma situação de comprar um 

guarda-chuva para nos protegermos, para a alegria do 

vendedor que está na chuva. 

Sempre no mesmo lugar, o que não tem para esse 

vendedor é tempo ruim. E quando o tempo melhora, em dias 

de sol, o que será que ele faz? 

Reza para São Pedro para que a chuva volte.   
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Você está vivendo? 
Sofia Carolina Melo 

 
 

Você já parou para ver a praça linda que tem ao lado 

do Shopping Praia de Belas? Você já sentou ali e esperou o 

tempo passar? Muitas pessoas nunca tiveram esse privilégio. 

Quando você quiser dar uma caminhada, ou só se sentar e 

ouvir o barulho da natureza, sente-se ali.  

Falo isso porque muitas vezes passava por ali e nunca 

tinha notado o quanto essa praça é bonita...  

Às vezes, no pouco tempo do nosso dia a dia, sequer 

pensamos nessas coisas. Às vezes, a gente só levanta da 

cama, pega o ônibus e trabalha o dia inteiro, e, no final do 

dia, a única coisa que queremos é estar de volta em casa.  

Muitas pessoas trabalham demais ao ponto de nem 

curtirem momentos bons. Então, nos perguntamos: 

“Trabalhamos para pagar contas?” “Você está vivendo ou 

apenas existindo?” 

Quando notei que estava nesse caminho, resolvi 

tentar aproveitar mais os momentos e paisagens que passam 

pelo meu caminho. 
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Dia especial 

Thatielly Freitas 
 
 
A gente cresce sonhando com um mundo de conto de 

fadas, onde as pessoas são boas e ajudam umas às outras 

sem pedir nada em troca. Ao crescermos, percebemos que 

nem tudo é como sonhamos. 

O Projeto Pescar é a exceção da regra. Li um livro da 

Fundação que citava todas as turmas e suas informações, 

uma delas a quantidade de voluntários, algo que me 

surpreendeu muito, pois variava de 20 a 100 por turma. 

Pense em 100 pessoas que deixavam seu trabalho de lado, 

algumas horas por dia, para ensinar tudo que sabem a um 

grupo de jovens. São pessoas que não recebem nada por isso 

e se doam ao máximo por uma troca de experiência. Eu tive 

a sorte de participar e compartilhar de toda essa troca de 

afeto, entrega, companheirismo e carinho. 

São pessoas com brilho nos olhos, que se 

comprometem e se entregam de corpo e alma para aquilo 

em que acreditam. Homens e mulheres que nos trataram 

como filhos e se preocuparam conosco a todo momento, com 

nossa saúde, nosso comportamento, nosso emocional, e 

nosso futuro. 
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Nossa turma contou com o apoio e os ensinamentos 

de muitos voluntários, todos muito queridos, divertidos, 

importantes, amigos, bons no que fazem e, acima de tudo, 

muito especiais. O carinho que criamos e aprendemos a 

cultivar por cada uma dessas pessoas, que passaram e 

deixaram sua marca em nós, é, sem dúvida nenhuma, um 

dos sentimentos mais gratificantes do curso: essa relação 

não só de aluno e professor, mas sim de afinidade, uma 

amizade que vamos levar pra sempre. 

Gostaria eternamente de agradecer por todos os 

“puxões de orelha”, cada olhar sério e, principalmente, pela 

total entrega. O brilho no olho, por toda paciência (e às vezes 

até a falta dela), pela ajuda, pela sinceridade e pelo carinho. 

Os voluntários da Turma 2018 da Comunidade 

Jurídico-Trabalhista – Sede TRT4 são pessoas excepcionais e 

nós tivemos muita sorte de tê-los conosco. 
 

 

Foto: Thatielly Freitas – Out/2018 
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O moço 

Treyci Brenda Silva 
 
 
Na Avenida Praia de Belas, trabalhava um moço 

imigrante, senegalês ou haitiano, não sei. Ele vendia vários 

produtos, como fones de ouvido, cabo para carregador de 

celular ou lendo, caixinhas de som, roupas, suporte para 

telefone celular, etc.  

Não via muitos clientes por ali, mas sempre que 

passava por sua “banca” montada no chão, ele estava 

sentado mexendo no celular. Muitas pessoas que passavam 

por ele o cumprimentavam.  

Este moço começou a trabalhar na frente do Shopping 

Praia de Belas desde o começo do ano. Nunca o via faltar ao 

serviço, estava naquele local em dias de sol e, quando 

chovia, ele montava um toldo para proteger-se. Quando eu 

saía do curso, que era lá por volta das 17h45, eu já não o via 

mais por ali, às vezes. 

Via que ele conversava com algumas pessoas que 

passavam por lá. Às vezes, eu ficava pensando se ele sabia 

falar Português, porque ele não era daqui. Seria legal se eu 

soubesse o nome dele. Poderia cumprimentá-lo também, 

assim como as outras pessoas o cumprimentavam. 
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Do fim de agosto para cá, notei que o moço tinha 

mudado. Outro estava no lugar do antigo. Pena, ainda queria 

passar a cumprimentá-lo.  

O atual vendedor é mais jovem, não interage muito – 

deve ser porque ele está se adaptando ao novo trabalho, às 

novas pessoas, em um novo lugar. 

Também vi que o atual rapaz que está trabalhando ali 

é bem parecido com o antigo, será que são irmãos? Eles são 

bem simpáticos, ao meu ver. Interagem com todos, vejo que 

são ótimos no que fazem, e são bem trabalhadores. 

 

Foto: Treyci Brenda Silva – Out/2018 



 
 

 
Vivendo e escrevendo 

 
“A verdade não é o tempo que passa, a verdade é o 

instante”. Essa frase do ilustre cronista capixaba Rubem Braga 

foi retirada do livro “A crônica”, de Jorge de Sá, em que este a 

completa: ela é “o brevíssimo instante, onde se oculta a 

complexidade das nossas dores e alegrias, protegidas pela 

máscara da banalidade”.  

O cronista é o porta-voz da história de todos os leitores 

que, com seu texto, conseguir atingir e tocar por meio de sua 

sensibilidade para perceber o instante e narrá-lo com o máximo 

de matizes. 

Uma soma de jornalismo e literatura, inicialmente 

considerada um gênero “menor”, a crônica assume um papel de 

extrema relevância na literatura brasileira, e seu ponto de 

partida é a observação direta dos fatos, para que o narrador 

consiga registrá-los de tal maneira que mesmo os assuntos mais 

banais possam ter um “quê” de profundidade e 

representatividade da própria pessoa e de suas heranças 

culturais. 

A crônica é o espaço onde o cronista guarda seus 

segredos, suas angústias, sua solidão. É onde ele se permite fazer 

digressões, chorar, rir, criticar, pensar em voz alta e comentar 
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sobre os pequenos acontecimentos presentes no cotidiano de 

cada um, mas que poderiam facilmente passar despercebidos ou 

ser relegados à marginalidade.  

O cronista vive e escreve sobre o vivido, deixando 

registrados os pensamentos, que podem gerar reflexões para 

todos os leitores. 

A seguir, alguns dos assuntos aparentemente banais 

captados a partir de instantes da vida adolescente, narrados a 

partir do olhar de quinze ávidos jovens aprendizes.  



 
Fases 

Ananda Borba dos Santos 
 
 
“Ela é como a lua, cheia de fases”. É com esta frase 

que eu me identifico tanto e me descrevo. Tive muitas fases 

em minha vida, mas a que vivo hoje é a que mais me agrada 

e desagrada ao mesmo tempo. Por ser o período de transição 

entre a adolescência e a vida adulta, tem acarretado muitas 

experiências pelas quais eu ainda não tinha passado. 

Isso vai de desilusões amorosas até crises existenciais, 

uma baixa autoestima e, o pior, a depressão. Também, com 

tudo isso, aprendi a lidar mais com as situações do cotidiano, 

como, por exemplo, não fazer cara feia e birra quando 

alguém simplesmente discorda da minha opinião ou fala 

algo que não me agrada. Coisas que carrego desde criança 

comigo, hoje, vejo irem embora com a leveza do filtro que 

coloquei em minha mente, que agora sabe o que deve e o 

que não deve ser absorvido. 

Quando eu era criança, sonhava em finalmente 

chegar à fase adulta. Claro que aproveitei muito minha 

infância. Pulei, brinquei aprontei muitas peripécias, mas 

sempre vislumbrando os tão esperados dezoito anos, que, 

em minha mente, viriam com uma espécie de “kit da 

maioridade”, com um emprego, casa própria, carro e a 

independência. Hoje em dia, vejo o quão sonhadora eu era... 

Já na adolescência, aproveitei como ninguém. Não 

tinha problemas e ainda tinha a ideia de que a vida era 
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perfeita. Com uma rotina normal de uma jovem de quinze 

anos, eu fazia de tudo (claro que dentro dos limites impostos 

por minha mãe), e não tenho do que reclamar dessa época, 

que também foi de muito aprendizado, e que pode ser 

classificada como a fase do “diga com quem tu andas que te 

direi quem tu és”. Eu estava finalmente descobrindo quem 

eu gostaria de ser dali em diante, e tenho certeza de que fiz a 

escolha certa diante de tantos exemplos ruins. 

Hoje, com dezoito anos, sinto que estou numa 

montanha russa, que possui mais altos do que baixos. Passei 

por vários choques de realidade que jurei que não seriam 

superados nunca, mas consegui passar por todos superando 

um por um. E, apesar de os dezoito anos não virem com o 

“kit da maioridade” que eu esperava, eles vieram cheios de 

experiências e histórias para contar. 

Agora, quase na fase adulta, com muitos desafios 

ainda por vir, sigo minha vida sem pensar muito em como 

devo lidar com esta nova fase. Apenas estou vivendo um dia 

de cada vez, claro, sempre pensando para frente e 

batalhando para um futuro melhor, mas aproveitando como 

se não houvesse amanhã. 

Out/2018 
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My girl 

Carlos Josué Moraes 
 
 
Às vezes eu paro e penso nesses filmes de romances e 

chego à conclusão que eles são romances de filme porque 

isso praticamente não existe na vida real. 

 Um amor é diferente do outro. O meu namoro com a 

minha namorada não tem nada a ver com esses romances de 

filme. A gente briga quase todos os dias, discute e se 

desentende, mas a gente passa por cima de tudo isso, porque 

nem eu e nem ela conseguimos ficar bravos um com o outro 

por muito tempo.  

Eu particularmente não consigo ficar sem o abraço 

dela, lá é onde eu me sinto mais seguro, lá eu sinto que o 

mundo pode estar desabando que eu vou estar bem. Quando 

eu a vejo sorrindo pra mim, eu me sinto a pessoa mais feliz 

do mundo.  

Sempre que eu fico bravo por qualquer coisa, basta 

um sorriso ou um abraço dela que eu já esqueço o motivo de 

eu estar bravo. Costumo dizer que ela é meu porto seguro, 

porque sempre que eu estou mal ou triste, ela vem e me dá 

apoio.  

Eu não sei dizer se isso é amor, porque eu só tenho 17 

anos, sou muito novo e ainda tenho muito a aprender sobre 
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a vida e sobre o que é o amor, só sei que eu não quero deixá-

la, não quero me despedir, quero sempre ela comigo e nunca 

vou desistir de nós, porque nós já passamos por muitas 

coisas juntos e eu quero passar pelas outras coisas que 

vierem com ela ao meu lado. 

Não vai ter um dia que eu prefira fazer outra coisa do 

que ficar com ela, porque ela não é só a minha namorada, 

ela também é minha melhor amiga. Eu conto tudo para ela, 

tudo mesmo, porque eu confio nela demais. Ela me deu uma 

segunda família. Eu gosto de todos de sua família, e minha 

família também é apaixonada por ela. 

Sinceramente, eu não vejo a hora de nós irmos morar 

juntos, em quando a gente vai brigar e ela vai me mandar 

dormir no sofá, ou em que vamos dormir bem agarradinhos. 

Eu não consigo ficar um dia sem pensar nela e no 

quanto ela me faz feliz. Só em vê-la o meu dia fica melhor. 

Sentir o cheiro dela nas minhas roupas me dá saudades, 

mesmo eu a vendo todos os dias, no Projeto Pescar. 

Eu tenho medo de um dia ela enjoar de mim e não me 

querer mais ou que ela ache alguém mais interessante do 

que eu, porque eu não consigo ver um futuro sem ela, não 

consigo imaginar um dia eu acordar e não lhe dar “bom dia”. 

Talvez eu seja dependente dela ou só um apaixonado 

mesmo, mas também pode ser que eu finalmente esteja 

descobrindo o que é amar.  

 

Set/2018 
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O esporte mais amado 

Cleber Oliveira 
 
 
Olha esses meninos descalços correndo no meio da 

rua, nas favelas e periferias de todo o Brasil. Não tem coisa 

igual, é um sonho que os move, é a paixão, é o futebol. Seja 

qual for sua raça, crença ou gênero, não importa, o futebol 

une todos. 

Com certeza, o futebol é o esporte mais amado do 

planeta. Mas aqui no Brasil é onde ele realmente “nasceu”. 

Aqui ele é jogado diferente, pensado diferente. A ginga, o 

drible, todo moldado ao jeito brasileiro. Nós não o 

inventamos, mas soubemos reinventá-lo. Os maiores ídolos e 

os melhores jogadores são daqui, do passado, do presente e 

com certeza serão do futuro. 

Em todo o território nacional, há milhões torcendo, 

pulando e incentivando seu time. Ser torcedor é algo 

incrível, é como se você fizesse parte do clube. Você ama, 

idolatra, chora, sofre, vibra, xinga e comemora cada gol ou 

título de forma única. Isso é ser brasileiro, isso é amar o 

futebol. 

 Cada clube carrega uma história, cada torcida 

carrega um grito. Dia de semana ou final de semana, não 

importa, é dia de ir ao estádio, é dia de apoiar.  
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Então deixa o brasileiro torcer, deixa o brasileiro 

jogar. Sendo jogador ou torcedor, as emoções que nos causa, 

isso só o futebol proporciona. 

Não importa a jogada, seja ela espetacular ou simples, 

o que queremos gritar ao final dela todos sabem, é o que 

caracteriza o futebol, é o GOOOL! 

 

Set/2018 
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Felicidade 

Eduardo Albani de Almeida 
 
 
     Um sentimento que todos admiram, mas não são 

todas as pessoas que conseguem sentir. Esse sentimento tão 

fácil... Felicidade é como uma comida muito boa que você 

almoça e quer muito mais, e quer repetir. Felicidade vem e 

vai. Às vezes, esse sentimento tão bom, que todos querem 

sentir sempre, vem e fica bastante tempo, e às vezes ele vem 

e fica pouco. Por que, não é? 

Por que não conseguimos ficar felizes o tempo todo e 

cada minuto? É, eu também fico me perguntando isso... 

A vida tem dificuldades, problemas, situações difíceis. 

Tem trabalhos da escola, trabalho, decepções e problemas 

que deixam o ser humano cansado, estressado, e às vezes até 

depressivo. 

A felicidade não está só em carros, dinheiro, mansões 

e viagens. As pessoas não param para refletir que a 

felicidade está nas coisas mais simples da vida. A felicidade 

está presente simplesmente ao lado delas, e muitas vezes as 

pessoas não dão tanta bola para isso como poderiam dar, 

que é a própria família. Esse sentimento está em você 

mesmo, não está nas coisas que você compra, não está 

naquilo que é material. 
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 Claro, problemas são comuns, todo mundo tem. Mas 

por que você não para para pensar, para ver se o que te 

incomoda  é um problema mesmo? Porque a felicidade você 

mesmo cria. As coisas não trazem felicidade se a pessoa não 

quer ser feliz. Existe um ditado que diz que a pessoa, para 

ser feliz com outra pessoa, tem que aprender a ser feliz 

consigo mesma primeiro.  

Uma outra reflexão sobre a felicidade é a respeito das 

próprias atitudes com o próximo, como dar atenção e 

estender a mão para alguém que possivelmente estenderá  a 

mão para você no futuro... Então, essas pequenas atitudes e 

esses pensamentos positivos trazem automaticamente a 

felicidade para você, e, como esse sentimento é tão glorioso, 

a pessoa não tem como ficar mal! 

 Então, como esse sentimento agrega muito na vida de 

qualquer um, e como todos ficam tristes porque a felicidade 

não está presente em suas vidas, sou uma pessoa que sempre 

penso se meus problemas são problemas mesmo, ou se são 

só uma coisa que eu mesmo criei na minha cabeça.  

Se olhar para frente e ter calma e paciência, tudo se 

resolve e, de recompensa, vem a tão desejada felicidade. As 

situações na vida normalmente não te trazem felicidade, 

mas, sendo uma pessoa que quer evoluir e ir para frente, 

tente fazer com que a vida seja uma coisa legal.  

Não pense que seu problema vai te deixar mal, não 

deixe que isso te abale. Pegue seu problema e tente entende-

lo para ver se ele é um problema mesmo, e faça disso um 

aprendizado. Faça virar uma coisa feliz. 

Então, você que está lendo este texto, pare um pouco, 

e olhe para quem você ama, olhe para seus pais, e para 

quem você quer ver bem, e fale para essas pessoas que cada 
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momento que você estiver com ela, você quer que seja um  

momento feliz, com sorrisos, sem brigas, estresse, sem 

discussões e sem nada que o deixe mal, porque a felicidade é 

um dos pilares principais do ser humano. Isso é felicidade.  

Pense. Não desperdice seus momentos com 

problemas, não deixe de sorrir por problemas bobos, não 

pense que a felicidade está nas coisas, nem em dinheiro. 

Felicidade é você estar bem consigo mesmo e bem com as 

pessoas que você ama. Que cada abraço e cada olhar seja 

dado com o coração e com muito sorriso no rosto. 
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Uma viagem de recordações 
Gabriela Nunes 

 
 
Quando deito a cabeça no travesseiro, minha mente 

viaja para longe, seja para o passado, presente ou futuro. E, 

sabe, ela rouba meu sono. Mas tudo bem, é uma ladra que 

me permite refletir sobre a vida e navegar em meus sonhos e 

confusões. 

Outro dia, estava numa dessas viagens e comecei a 

observar o quanto minha rotina mudou do ano passado para 

cá. Lembrei dos planos que eu havia feito para este ano e é 

incrível como eles se concretizaram, de formas diferentes, 

mas, com certeza, com objetivos muito maiores. 

Eu planejava fazer um curso este ano, pois até então 

não encontrava sentido na minha rotina, queria aprender 

coisas novas, conhecer outras pessoas e começar a trilhar 

um caminho profissional. Perguntei-me por várias vezes o 

que faria após finalizar o Ensino Médio. Queria algo 

diferente e que me agregasse.  

Conversei com meu pai e ele disse que “super” me 

apoiava, mas a situação financeira naquele momento não 

era muito segura para isso. Para minha surpresa, depois de 

algum tempo, a mãe de um amigo me apresentou o Projeto 

Pescar.  
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Passaram-se alguns dias e eu finalmente fui chamada 

para a entrevista. Fiquei encantada com o Projeto, pois ele 

atendia tudo que eu estava disposta a aprender neste ano. 

Eu queria muito participar, mas não estava muito confiante 

sobre minha entrada. Por que em meio a mais de quinhentos 

jovens inscritos eu seria uma das que conseguiriam o curso?  

Mas eu consegui. E foi uma sensação incrível de 

realização e superação. Chego a ficar com o sorriso na orelha 

novamente quando lembro daquela ligação me 

parabenizando por ser uma das escolhidas. Senti que seria 

um ano diferente e de grandes realizações. E foi mais do que 

diferente.  

Quando este ano terminar, com certeza direi que foi 

um ano especial. Conheci pessoas incríveis, que me deram 

um “chá” de confiança, esperança, de força e de 

perseverança. Pessoas profissionais e extremamente 

humanas, sem maldade, que querem fazer a diferença neste 

mundo. Querem transmitir seus conhecimentos e dar o seu 

melhor. 

Eu saí da minha “bolha” e conheci um mundo novo, 

cheio de oportunidades, sobre as quais eu estou disposta a 

mergulhar fundo. É claro que tive momentos ruins, mas 

aprendi e estou aprendendo a lidar com eles. Também não 

digo que todos os dias foram perfeitos, mas foi emocionante 

a superação de cada desafio. 

Hoje eu ainda estou me descobrindo, mas não duvido 

do meu potencial. Acredito que posso chegar aonde quiser, 

basta apenas que eu lute e corra atrás dos meus objetivos. E 

o mais importante de tudo que eu ouvi é: Se tudo der errado, 

recomece! Sonhe, planeje e trilhe. 
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Minha viagem aqui é longa, minha mente não me 

deixa dormir, quer agradecer a Deus por ter atendido a 

meus pedidos e por ter preparado este caminho para mim.  
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Que diferença isso faz? 

Gabrielly Kirschner 
 
 
Hoje pela manhã, cheguei à conclusão de que algumas 

pessoas brigam por besteira, são “sem noção”. São brigas 

como, por exemplo, se é biscoito ou bolacha, se o vinagre fica 

dentro ou fora da geladeira, ou até mesmo se o feijão vai 

embaixo do arroz ou em cima dele, ou até mesmo do lado. 

Mas que diferença faz se é em cima, embaixo ou do lado? 

Pior mesmo é quando a pessoa não come o grão de feijão, 

isso é quase um desrespeito com nossa cultura! 

Existem pessoas que comem salgadinho com 

rapadura, “miojo” com sardinha, massa com farofa, tem 

aquelas que gostam de ovo com a gema mole e outras que 

nem ovo comem. E daí que eu não como pudim ou bolo? 

Qual o problema com quem não quer ter filhos ou se casar? 

Que diferença faz se eu sou gay, lésbica ou bissexual?  

Há pessoas que só comem chocolate preto e aquelas 

que são intolerantes a lactose; alguns são vegetarianos, 

outros não ficam um dia sem comer carne. Mas, afinal, que 

diferença isso faz? Não existe certo ou errado, essas escolhas 

fazem parte da nossa personalidade. 

Temos que aprender a lidar com nossas diferenças e, 

para isso, é preciso trabalharmos a aceitação.  
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A propósito, somos todos diferentes, andamos, 

falamos, comemos e até mesmo respiramos de modos 

diferentes. Fomos ensinados com diversas culturas. Depois 

de tudo isso, o mínimo esperado seria respeitarmos nossas 

diferenças sejam elas de gênero, cor, raça, cultura e 

costumes.  

Afinal, somos todos imperfeitos, mas cada um com 

suas habilidades específicas. Respeitar a diferença hoje é 

essencial para um mundo melhor amanhã.    

 

Out/2018 
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Pelo amor ou pela dor 

Juliana Melo 
 
 
O que vem a sua mente quando lê a frase que está no 

título deste texto? Desde que me conheço por gente, ouço 

isso, porém, até meus 14 anos, essa frase nunca havia feito 

sentido. Como assim "se não é pelo amor é pela dor?" Na 

minha cabeça, seria algo como "se você não respeitar sua 

mãe pelo bem, você apanha e aprende." 

Mas, com o passar do tempo, eu percebi que ela 

significava algo diferente do que eu entendia. Com 14 para 

15 anos, eu passei por algumas frustrações e enfrentamentos 

com meu eu, sobre se o que eu quero é realmente o que 

preciso, e se o que tenho me faz bem de verdade... Decisões 

difíceis, dor imensa que só quem já teve uma crise 

existencial entende.  

Nessa fase da vida, acredito eu que todos os jovens se 

questionam cedo ou tarde sobre o que fazer. A partir daí, fui 

aprendendo aos poucos como lidar comigo mesma. Algumas 

pessoas com quem convivo têm muitas dificuldades em 

aceitar ter só a própria companhia, e aproveitar os 

momentos a sós. 

Desafio você, leitor, a desafiar-se a tentar aproveitar o 

momento com você, saber curtir sua dor, sua carência, 
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enfrentar a si mesmo, sair do "padrão" da linha de limite, 

aprender a aprender com quem você é, com o que você tem. 

Garanto que descobrirá a pessoa incrível que é! 

Quando tentar, descobrirá o real sentido do "se não 

por amor, é pela dor." Pois, nesses momentos com você, você 

vai ver que certas coisas na sua vida te machucam, e que 

você precisa abrir mão delas, por mais que isso doa, e que 

será por amor a você. Talvez, se você não tiver essa coragem, 

o tempo fará isso, e aí será pela dor. 

Tem uma frase clássica de autoria desconhecida de 

que gosto muito e que para mim faz muito sentido: “A vida é 

um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, 

observe o que está emitindo”. Isso serve para sua alma. 

Entenda a profundidade dos seus sentimentos e da sua 

essência, entenda o que você é e como as pessoas te veem. 

Plante aquilo que você gostaria de colher, e não o estresse do 

momento ou a ignorância pela falta de paciência, porque 

sem dúvidas isso é o que você colherá lá na frente, e só aí se 

dará conta de tudo que perdeu pela falta de amor “próprio”, 

porque damos ao outro aquilo que temos.  

Aprenda a se dar amor, a fazer aquilo que gostaria 

que os outros a sua volta fizessem a você. Quando 

aprendemos a ser dependentes de nós mesmos, com toda 

certeza somos pessoas melhores e diferentes de tudo aquilo 

que o mundo padroniza a ser uma pessoa dependente.  

Dê o seu real valor, aquilo que você tem talvez não 

seja o que precisa. No começo, dói abrir mão do que amamos 

ou achamos que amamos, mas, quando vemos que não era 

isso o que queríamos, a alma fica leve, e você se permite ser 

uma nova pessoa.  
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Uma dica que deixo: aprenda a aprender com você. 

Você é bem maior do que o mundo diz, ou quem você acha 

que é. Conheça o seu novo “eu”, permita-se permitir, e deixe 

sua alma florescer. 
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Irmã mais velha 
Kimberly Melo Machado 

 
 
No começo parece sempre uma má ideia ter um 

irmão, pois você pensa que ninguém mais vai te dar atenção, 

e que o novo bebê vai roubar tudo o que era seu. Mas 

quando ele nasce, é tudo tão fofinho... É tão bom quando 

vocês vão crescendo juntos e aprendendo as coisas, 

protegendo um ao outro.  

Mas ter um irmão também tem suas partes ruins, 

como, por exemplo, você não querer dividir uma coisa de 

que você gosta muito, mas a sua mãe te fazer dividir. Tem as 

brigas para ver quem arruma a casa, as implicâncias, a irmã 

que pega as suas roupas e te pede dinheiro... E pode ter 

certeza: quando eles souberem algum segredo seu, vão te 

subornar para não contar para a mãe. 

Ainda assim, uma relação entre irmãos é tão incrível, 

pois vocês podem estar brigados, mas uma hora ou outra 

vão precisar um do outro. É uma relação de amor e ódio.  

Hoje eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo por ter 

meus irmãos, e não vivo mais sem eles. Quando eu fico um 

tempo longe deles, já me bate a saudade. Mesmo eles sempre 

implicando comigo ou eu com eles, mesmo eles sendo os 

maiores chatos do mundo, sinto um amor inexplicável. 
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Irmã mais velha protege, dá amor, briga, ajuda os 

irmãos, fica de implicância, e aprende que é tão bom ter 

uma pessoa em que você possa mandar quando a sua mãe 

não está em casa... (Risos) Que você vai poder ensinar e dar 

presentes para os irmãos. Que os irmãos vão poder contar 

com você para o resto da vida. E que eles sempre terão um 

ombro amigo depois do ombro da mãe. 
   

 

Foto: Kimberly Melo Machado – Out/2018 
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Madrinha de menina 

Larissa Soares Berner 
 
 
Tenho três afilhadas meninas, mas hoje vou falar 

apenas de uma, que tem três aninhos. Eu sempre quis ser 

madrinha e, quando surgiu a oportunidade, eu fiquei 

superfeliz. Aceitei na hora! 

Mesmo sabendo das responsabilidades que eu teria 

com ela, sobre saber que eu tinha que participar da criação 

dela, participar de suas primeiras experiências, mesmo 

sabendo de tudo isso, eu me comprometi e aceitei o convite 

para ser sua madrinha. 

Minha comadre era minha melhor amiga. Então, 

depois que descobrimos sua gravidez, eu não saía do lado 

dela. Como ela era minha vizinha, era mais fácil estar com 

ela, então, todos os dias, quando eu chegava da escola, eu ia 

direto para a casa dela saber como elas estavam. 

E os meses foram passando, sua barriga foi crescendo 

e a cada mês ficávamos mais ansiosas para saber o sexo do 

bebê, até que chegou no quinto mês de sua gestação e 

finalmente descobrimos: era uma menina.  

Fiquei tão alegre quando soube que ia ser madrinha 

de uma princesa... Logo que ela nasceu, não pude ir visitá-la 
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no hospital, mas assim que chegou em casa, eu estava lá 

esperando ansiosamente para conhecê-la. Então, quando ela 

chegou, fui a primeira a pegá-la no colo. Logo meus olhos se 

encheram de lágrimas de tão feliz que eu estava. Um 

sentimento que não sei explicar. 

Atualmente, não moramos mais uma ao lado da outra, 

me mudei quando ela tinha um aninho de vida. Nesse meio 

tempo, sua mãe, minha grande amiga, faleceu. Foi um 

momento muito difícil para mim, por não poder estar ao 

lado de minha afilhada, dando amor, carinho e apoio a ela, 

que quase nem entendia nada do que estava acontecendo. 

Mas uma coisa é certa: a distância não nos separa, 

porque sempre a estou visitando. Sempre a levo para a 

pracinha, para parquinhos, etc. Sempre vou fazer tudo para 

vê-la bem. Tudo o que precisar. Sempre vou estar à 

disposição, porque ser madrinha é mais do que batizar: é 

estar presente e compartilhar os momentos bons e ruins da 

vida. 

 

Out/2018 
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O dia em que pisei em ovos  de aves raras 

 
Letícia Mathias Viegas 

 
 
Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu 

tinha 7 anos, estava na segunda série do Ensino 

Fundamental. Um dia, tivemos um passeio com minha turma 

para um parque de aves. Sempre fui uma menina agitada, 

alegre e, em alguns momentos, bagunceira. 

Estava tudo indo bem no passeio, até que a 

orientadora propôs uma atividade conosco, todos sentados 

formando um círculo. Então, ela trouxe uma caixa de ovos 

antiga, na qual havia ovos de algumas aves daquele parque e 

iria apresentá-los a nós, com a combinação de que iríamos 

passar os ovos um para o outro, com muito cuidado, para 

não quebrar os ovos da caixa.  

Eu tinha apenas sete anos, e não estava achando 

interessante a apresentação, pois eu queria brincar. A 

mulher começou a falar a história dos pássaros, que não me 

interessava nem um pouco. Não demorou muito, na 

primeira oportunidade que tive, quando ela foi buscar 

alguma coisa, me levantei, fiquei em pé, conversando 

alguma coisa com meus colegas, que também estavam 

entediados com aquilo.  
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Quando comecei a fazer graça, eles começaram a rir 

muito de mim. Naquele momento, sem perceber, dei dois 

passos para trás e senti que havia pisado em alguma coisa. 

Logo notei a expressão assustada no rosto dos meus colegas, 

e logo percebi: tinha feito besteira. Resolvi olhar para trás 

com muito medo, então vi meus tênis sujos de pedaços de 

ovo. Eu havia pisado nos ovos das aves raras do parque. 

A orientadora se agachou rapidamente e, com um 

olhar de decepção, falou: – “Esses ovos eram de espécies de 

aves que já não temos mais em nosso parque”.  

É, eu simplesmente fiz daqueles ovos raros do parque 

um omelete no chão. Inacreditável! Fiquei tão decepcionada 

e com vergonha… Aquela mulher ficou tão arrasada no 

início, depois ainda a ouvi xingar minha professora, dizendo 

que nossa escola seria advertida pela irresponsabilidade da 

professora de não manter sua aluna sentada para ver a 

apresentação. 

Com tudo isso, pude perceber o quanto eu era arteira. 

Se eu tivesse ficado quieta, nada daquilo teria acontecido, 

mas, se não tivesse acontecido, eu não estaria contando essa 

história, não é mesmo?  

Tem coisas na vida que nos acontecem para, no futuro 

aprendermos com elas. Sejam coisas boas ou ruins, um dia 

vamos poder falar sobre aqueles momentos com um sorriso 

no rosto por ter conseguido superá-los. 

Out/2018  
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História de amor 
Marcos Felype Cruz 

 
 
Um ano e três meses atrás, eu conheci uma garota 

linda, legal e divertida. Quem diria que ela seria o amor da 

minha vida! Quando a vi pela primeira vez, eu estava na rua 

jogando bola com meus melhores amigos (Igor e Ivan). 

Estávamos jogando futebol quando, de repente, olho pro 

lado e vejo uma garota linda.   

O que mais me chamou a atenção nela foi que, em sua 

mão, estava carregando uma sacola com pão e coca cola. 

Perguntei se podia ir à casa dela tomar café, mas ela passou 

reto e nem olhou para mim. Notei que ela era minha nova 

vizinha. Dois dias depois, quando estava voltando para casa, 

encontrei-a junto a uma antiga amiga minha que também 

era sua amiga, então pedi a essa amiga antiga que “fizesse as 

mãos” entre a garota e eu, isto é, que nos apresentasse.  

Minha amiga tentou, mas ela não queria. Passou um 

tempo e meus amigos e eu fizemos uma brincadeira: quem 

descobrisse o nome da garota primeiro ganhava. Falamos 

diversos nomes, mas ninguém acertou. Até que eu saí e meus 

amigos continuaram lá tentando descobrir o nome dela. 

Depois de um tempo, meus amigos vieram até mim e 

falaram que ela apareceu e disse que queria falar com a 
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minha mãe. Eu, preocupado com o que ela queria, chamei a 

minha amiga que a conhecia e pedi seu o número de 

telefone. Perguntei o nome dela. O nome da garota era 

Audryn, um nome jamais visto. 

Chamei-a e lhe pedi que não falasse nada para minha 

mãe, ela falou que não iria contar.  

Uma semana depois, nos encontramos na frente de 

sua casa, eu lhe pedi um beijo, e ela aceitou. 

 Depois disso, começamos a nos encontrar todos os 

dias depois da aula em minha casa. Depois de cinco meses 

nos conhecendo melhor, começamos a namorar.  

Já passamos por muitos momentos tristes e felizes, 

brigas e risadas, e, depois de tudo isso, o nosso amor só 

aumentou. Hoje já faz um ano e quatro meses que estamos 

namorando e espero passar muitos outros anos ao lado dela, 

minha namorada. 

 

Set/2018 
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Pouco importa 
Rodrigo Rôllo Maurante 

 
 
Pouco importa a opinião das pessoas que não querem 

teu bem, pouco importa o que pensam de você. Porque, 

quando você estiver sozinho, triste, com a cabeça a mil, não 

vai ter aquele “amigo” para te ajudar. E é por isso que eu 

conto só comigo mesmo. 

Não sei lidar com elogios, fico meio sem jeito quando 

recebo. No caso, devo ter autoestima baixa, acho que não 

mereço essa tal crítica positiva. Tenho que saber lidar com 

isso e não sou a única pessoa que sofre com isso. 

Cada um tem sua forma de pensar, e basta respeitar a 

opinião alheia, basta cuidar o que se fala para não machucar 

o outro. Por isso se fala muito sobre evitar falar sobre 

política e religião, por exemplo, porque tem pessoas que 

querem te fazer sentir como se fosse sua obrigação 

concordar com o raciocínio delas, e isso é horrível. 

Por isso é melhor não entrar em debates sobre 

assuntos polêmicos como esses, porque eles sempre têm 

ônus e bônus: ou você sai sabendo um pouco mais sobre o 

assunto sobre o qual não tinha conhecimento, ou sai com 

uma má concepção sobre ele por falta de explicação sobre o 

ponto de vista da pessoa que tentou te ensinar alguma coisa.   
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As pessoas passageiras 

Sofia Carolina Mello 
 
 
Você já parou para pensar em quantas pessoas já 

passaram pela sua vida? E que cada uma delas levou um 

pedaço de você? Me pego sempre pensando nisso. Eu vivo 

me fazendo esse tipo de perguntas. 

Por exemplo, quando eu era pequena, tinha muitos 

amigos, e, com sete anos, me apaixonei por alguém de quem 

nem me lembro o nome. E, um belo dia, estávamos 

brincando e ele caiu e bateu a cabeça, começou a chorar e, 

desde esse momento, não gostei mais dele...  

Você pode estar se perguntando o que uma história 

tão estranha tem a ver com isso? Simples: esse menino 

marcou minha infância, como a primeira pessoa de que já 

gostei. Hoje não faço ideia de quem ele é ou do que está 

fazendo. Porém esse exemplo mostra o quanto as pessoas 

vêm e vão durante nossa vida.  

Mostra também quantas pessoas irão passar e ir 

embora sem que a gente perceba. Como meu professor de 

história do Ensino Fundamental. Hoje em dia, nunca mais o 

vi, mas nunca vou esquecer do jeito que ensinava e de 

quanta coisa eu levo para minha vida dos ensinamentos 

dele. 
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As pessoas vão embora sempre porque todos nós 

temos caminhos a seguir. Não podemos culpá-las por se 

distanciarem e sim ficarmos feliz pelo momento incrível que 

aquelas pessoas nos proporcionaram. 

Acredito que todo momento passageiro nos 

engrandece em alguma coisa dentro de nós. E acredito que 

em todo lugar que frequentamos, sem querer e por um 

acaso, deixamos um pouco de nós. 

Por exemplo, quando eu concluir o curso do Projeto 

Pescar, levarei muita sabedoria, não só coisas que aprendi 

nas aulas dos voluntários, mas levarei experiência de um 

momento incrível na minha vida. E, no Projeto Pescar, 

passaram por mim voluntários e pessoas incríveis que talvez 

eu nunca mais veja, mas por quem sempre terei gratidão. 

E o que eu acho mais bonito no ser humano é a 

capacidade criar raízes sem se prender a um chão. 

Sem se prender a um lugar. Sem se prender, e ser 

enraizado a si mesmo. 
 

 
 

Foto: Sofia Carolina Mello – Out/2018 
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Me encontrei 

Thatielly Freitas 
 
 
Demorei para perceber o porquê de minha princesa 

favorita ser a Jasmine, uma das poucas princesas morenas 

da Disney, criada em 1992. Princesa por nascimento, ela 

acaba se apaixonando por um jovem de rua que é o 

protagonista do filme. A Disney tem cinco protagonistas 

morenas e uma negra dos contos de fada, e, dessas seis, 

apenas quatro são reconhecidas como princesas realmente. 

Eu passei a vida tentando me encontrar, descobri 

quem sou e do que realmente gosto. Tentei alguns grupos e 

tribos, mas não me encaixei em nenhum deles. Tentei seguir 

tendências e depois evitá-las. Cabelo liso ou cacheado? Curto 

ou comprido? Eram dúvidas que me consumiam, pois nada 

que eu via ou tentava experimentar me representava. Decidi 

não olhar mais para o exterior e sim para o interior, não 

olhar o que o mundo usava e gostava, mas sim o que me 

fazia bem. 

Mudei muito de cabelo, uso um estilo a cada dia, e 

todos eles me compõem. Não só descobri que, por mais que 

eu ame azul, fico linda de verde, mas também que não são 
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roupas, cores e acessórios que vão definir quem sou, mas 

sim compor e expor o que sou. 

Antes eu era Jasmine, jovem filha de sultão que se 

apaixona pelo jovem de rua que a salva. Hoje sou Moana, 

personagem criada em 2016, que, mesmo contrariada por 

sua família e desencorajada a desvendar o horizonte, 

acredita em seu potencial e salva sua aldeia. Não é princesa, 

e sua história não acaba em casamento e num “felizes para 

sempre”. Ela é o oposto de tudo que a gente achava que 

deveria ser, e é por isso que eu me sinto tão representada 

por ela. 

Out/2018 
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Meu amor de adolescente 

Treyci Brenda Silva 
 
 
O meu amor é o meu maior presente. A melhor coisa 

foi tê-lo conhecido. Não quero mais nada além dele e do seu 

amor. Não quero dinheiro, não quero paixões passageiras, 

eu quero só ele, e tudo que ele tem a me oferecer, seu 

carinho, seu amor e sua atenção.  

Eu sei que temos muito a viver ainda, muita coisa vai 

rolar, muitas brigas, ciúmes, mas quem disse que eu ligo 

para isso? Pois eu sei que, no fim do dia, o nosso amor 

continuará o mesmo, e até mais forte, pois o medo de perder 

quem amamos deixa qualquer um querendo mais e mais 

aquela pessoa, e é assim que eu me sinto, querendo-o cada 

dia mais. Quando sei que vou vê-lo, é coisa de adolescente, 

me embrulha o estômago e a saudade me consome, eu só 

preciso vê-lo. 

Eu me sentia um pouco culpada em dizer a palavra 

“sempre” para outros garotos. Mas aí ele apareceu e eu sei 

que, com ele, eu posso dizer. Sempre quero estar ao seu lado, 

quero viver com ele, ter noites e noites de carinho, 

palhaçadas, dias com risadas loucas, e até mesmo 

brincadeiras superinfantis.  
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É amor. Ele despertou em mim sentimentos tão 

incríveis, tão loucos. Ele me tira o ar, me faz querer gritar a 

cada segundo o seu nome, e, na minha mente, só existe ele. 

Aqueles olhos esverdeados que acompanham seu lindo 

sorriso que ilumina meu dia. Quando eu acordo pela manhã, 

logo penso em seguir o dia para chegar a hora de vê-lo e 

falar com ele, de dizer a ele o quanto é lindo! 

Ah! Eu nunca senti essa emoção, nunca senti um 

amor desses. Acho que nunca mais vou sentir isso por outro 

alguém, só por ele. Eu sei que pode ser cedo para dizer isso, 

mas eu sei que ele é o amor da minha vida. É o meu anjo, 

meu amor, minha vida, e eu não sei mais viver sem ele, até 

porque isso eu não quero, nunca! Eu o amo muito! 
 

 

Foto: Treyci Brenda Silva – Out/2018



 
 
 

 
 
 

 
Quem somos nós? 

  
Quem é você? Onde nasceu? O que quer ser quando 

crescer? O que te faz feliz?  
As respostas às perguntas acima são desafiadoras e nada 

fáceis de responder, mas os alunos da Comunidade Jurídico-
Trabalhista do Projeto Pescar – Sede TRT4, em Porto Alegre/RS, 
refletiram sobre si e conseguiram, em algumas linhas, dizer 
quem são, de onde vieram e o que pensam sobre si e sobre a 
vida.  

Segundo Martha Medeiros, na crônica “O que você quer 
ser quando crescer?” disponível na coletânea “Simples Assim” 
(L&PM Pocket, 2015), “[...] para quem está entrando agora no 
mercado de trabalho, vale adotar desde cedo uma postura mais 
equilibrada entre vida pessoal e profissional, começando por 
repensar essa questão de identidade: você não é o que faz para 
ganhar dinheiro, você é o que faz para ser feliz”. 

A seguir, a biografia dos autores dos textos que você 
acabou de ler. Estas são suas histórias, escritas por eles 
mesmos. Cheias de sonhos, elas retratam a vida e as vontades 
que existem em cada um de seus corações. 

As imagens foram captadas pelos fotógrafos Maria Clara 
Lucena Adams e René Cabrales durante o “Brechó do Pescar”, 
evento organizado para os alunos sob o cuidado da servidora 
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do TRT4 e voluntária Mariana Marimon, em parceria com o 
também servidor e voluntário Luiz Felipe Salomão, em outubro 
de 2018. Juntos, os servidores arrecadaram as roupas doadas e 
produziram os figurinos dos alunos durante a tarde do dia 17 
de outubro.  



 

 

Ananda Borba dos Santos 
Ananda Borba dos Santos nasceu na cidade de Porto 

Alegre/RS, no Hospital São Lucas da PUCRS, no ano 2000. 

Desde então, vive com sua mãe na cidade, em uma casa no 

Bairro Humaitá. Iniciou seus estudos na EMEF Vereador 

Antônio Giudice, onde estudou até a 5ª série. Terminou o 

Ensino Fundamental na Escola Marista São Pedro, e concluiu 

o Ensino Médio na ETE Irmão Pedro. No final de 2018, 

concluiu o curso do Projeto Pescar e, atualmente com 18 

anos, Ananda cursa Direito na FADERGS – Faculdade de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em seu segundo 

período. Extrovertida e carismática, Ananda não se prende a 

um único estilo, gosta de ousar quando se trata de cabelos ou 
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peças de roupas. Ela é uma jovem sonhadora, que se 

preocupa muito com as pessoas e que sonha com o mundo 

mais justo. Também pensa em seu futuro e em aproveitar as 

coisas boas da vida. Depois de formada, Ananda tem o desejo 

de viajar pelo mundo para agregar cada vez mais 

conhecimento e conhecer diversas culturas. 

 

 

 

Carlos Josué Moraes 
Carlos Josué Moraes Pereira nasceu em 12 de dezembro de 

2000, na cidade de Porto Alegre/RS. Estuda na E.E.E.F. Vinte 

de Setembro, no Bairro Rubem Berta. Gosta muito de 

números e por isso quer seguir na área contábil. Em 2018, 
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concluiu o curso do Projeto Pescar, da Comunidade Jurídico-

Trabalhista. É o primogênito da sua família, tem o futebol 

como passatempo e gosta muito de ouvir músicas de 

diversos tipos. 

 

 

 

Cleber Oliveira 
Cleber da Silva Oliveira (Clebinho, para os mais íntimos) 

nasceu no dia 16 de fevereiro (vulgo aquariano) de 2001, em 

Porto Alegre/RS. Desde que nasceu, é tricolor (Grêmio), seu 

esporte favorito é o futebol, mas gosta de praticar outros 

esportes como ping-pong, vôlei e basquete. Passou a maior 

parte de sua infância nas redondezas do Bairro Partenon, e 
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estudou no Colégio Estadual de Ensino Fundamental 

Maurício Sirotsky Sobrinho. Atualmente, estuda na Escola 

Técnica Estadual Parobé. No ano de 2017, quando estava 

concluindo o segundo ano, soube do Projeto Pescar. Se 

inscreveu e, após passar pelas entrevistas realizadas com o 

Educador Social André Cintra, ingressou no Projeto no ano 

seguinte. Ali uma nova etapa em sua vida iniciara. No ano de 

2018, com 17 anos, participou do Projeto, onde aprendeu 

muitas coisas novas. O curso lhe serviu de grande ajuda e, 

além de prepará-lo para ingressar no mercado de trabalho, 

agregou muito conhecimento em sua vida pessoal. Após 

concluir o curso, pretende conseguir um emprego bom, onde 

possa colocar em prática tudo que aprendeu e evoluir como 

profissional. E, mais futuramente, pretende fazer um curso 

técnico em edificações em sua atual escola, e dar 

continuidade nos estudos para ingressar na faculdade. 
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Eduardo Albani de Almeida 
Eduardo Albani de Almeida nasceu em setembro de 

2001 no Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. 

Morou na Praia dos Ingleses até os dois anos de idade, 

quando seus pais decidiram voltar para Porto Alegre, 

para morar no Bairro Ponta Grossa, e voltar às suas 

origens. Teve uma infância bem feliz, gostava bastante 

de jogar bola na rua de seu bairro, com seus amigos de 

colégio, amizades que cultiva até hoje. Frequentou a 

Escola José Loureiro da Silva no Ensino Fundamental, 

sempre se esforçando muito e com o apoio de seus pais.  

Hoje Eduardo cursa o Ensino Médio no Colégio Protásio 

Alves. Ele teve a oportunidade de conhecer o curso do 
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Projeto Pescar. Seus pais tiveram a brilhante ideia, que 

ia mudar sua vida, de inscrevê-lo na unidade do Projeto 

Pescar do Tribunal Regional do Trabalho. Ele ficou 

confiante e teve de ter muita paciência até receber a 

ligação que o chamaria para fazer entrevista. No dia 

tão sonhado, o da entrevista, Eduardo ficou muito 

nervoso. A entrevista foi o melhor momento do seu dia.  

Naquele dia, ele foi para casa muito feliz e com os 

pensamentos confiantes de que iria conseguir a vaga no 

Pescar. Depois de algumas semanas, veio a notícia de 

que ele fora selecionado para a vaga, e mais uma etapa 

estava se iniciando. Para ele, uma das pessoas especiais 

do Projeto é o educador André Cintra, que consegue 

ajudá-lo de todas as formas com conversas e conselhos. 

Hoje em dia, Eduardo sempre fala que os sonhos dele 

estão começando a se realizar aos poucos. Segundo ele, 

aos poucos se conquista muito, e, com paciência, as 

coisas vão se encaixando.  
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Gabriela Nunes 
Gabriela Cristina da Silva Nunes nasceu no dia 11 de outubro 

de 2000, na cidade de Porto Alegre/RS, mas residiu na cidade 

de Taquara até seus dois anos de idade. Depois morou na 

Serra Gaúcha, em Canela, onde estudou na Escola Estadual 

Dantan Correa da Silva e descobriu sua paixão por cantar, 

aos cinco anos de idade, cantando nas igrejas da Cidade. Aos 

nove anos, morou em Tramandaí/RS, onde viveu dois anos. 

Mas não demorou muito e voltou a morar em sua cidade 

natal, onde vive atualmente com seus pais e seus quatro 

irmãos. Em toda sua vida, estudou em oito escolas 
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diferentes, onde, além de aprender matérias curriculares, 

pôde conhecer muitos lugares e pessoas. Terminou o Ensino 

Fundamental na E. M. Moradas da Hípica. Em 2014, gravou 

um CD de música gospel com sua mãe e teve a oportunidade 

de cantar em vários lugares. Em 2015, formou-se no curso 

profissionalizante em informática na entidade Cedaspy. 

Atualmente, está cursando o terceiro ano do Ensino Médio 

na Escola Estadual Glicério Alves, no Bairro Belém Novo. No 

dia 4 de dezembro de 2018, formou-se no curso de iniciação 

profissional Projeto Pescar – Comunidade Jurídico-

Trabalhista, onde absorveu muito conhecimento, 

experiências e conheceu um mundo diferente, um mundo 

profissional. É extremamente carismática e comunicativa. 

Gosta de ter muitos amigos e família grande, tocar violão, 

escrever, ir à igreja e participar das atividades, dos passeios 

ao ar livre, de ter experiências novas e se descobrir a cada 

dia. Está sempre na correria e adora isso, pois ficar em casa 

sem fazer nada não é para ela. Tem o sonho de se formar em 

arquitetura e viajar pelo mundo. Em 2018, se formará no 

Ensino Médio e está ansiosa para os desafios do ano 

seguinte. 
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Gabrielly Kirschner 
Gabrielly Kirschner da Silva nasceu em Porto Alegre/RS, no 

ano 2000. Na maior parte de sua infância, foi criada ao lado 

do primo por sua avó materna, na Avenida Juca Batista, zona 

sul da Cidade. Quando era criança, seus apelidos eram “By”, 

“Gaby” e “Bybão” (como seu tio lhe chamava). Aos cinco 

anos, seus pais se divorciaram. Metade do Ensino 

Fundamental Gabrielly frequentou na Escola Matias de 

Albuquerque; após o quinto ano, iniciou e concluiu o Ensino 

Fundamental na Escola Paraíba CieP. Gabrielly estudava e 

fazia parte do time de vôlei da Escola, pelo qual participava 
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de campeonatos estudantis como o Jergs. Atualmente, 

Gabrielly tem 18 anos, mora com sua mãe, e está cursando o 

Ensino Médio no turno da manhã na Escola Júlio de 

Castilhos. Além disso, em 2018, concluiu o curso do Projeto 

Pescar na Comunidade Jurídico-Trabalhista, o lugar a partir 

do qual teve oportunidade hoje de estar publicando este 

livro: “Já Parou Para ver?”. Além dessas atividades, Gabrielly 

gosta de estar em família e amigos, não dispensa uma bela 

tarde ao lado dos que gosta. Gabrielly adora os animais de 

estimação e os trata com muito amor, pode-se dizer que é 

bem afetiva a eles. Gabrielly tem muitos planos para sua 

vida e acredita que esta é apenas uma de suas etapas 

concluídas. 
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Juliana de Lima Melo 
Juliana de Lima Melo nasceu em Porto Alegre/RS, em 24 de 

agosto de 2001 (17 anos). Mora atualmente na Aberta dos 

Morros/Hípica. Estudou até seus 11 anos na Escola Elpídio 

Ferreira Paes, além de ter estudado em outras três escolas. 

Concluiu o Ensino Fundamental na Escola Estadual 

Araguaia, e hoje cursa o primeiro ano do Ensino Médio na 

Escola Estadual Cônego Paulo de Nadal. Fez parte do Projeto 

Pescar CJT, concluído em 4 de dezembro de 2018. Seu sonho 

desde pequena é ser advogada, e adora atuar em áreas 

administrativas, pela sua forma humanitária de ser. Por este 
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motivo, resolveu entrar para o Pescar. Sempre bem 

esforçada, busca "ganhar o mundo" com sua forma de agir. 

 
 

 

Kimberly Melo Machado 
Kimberly Melo Machado nasceu no dia 6 de dezembro de 

2001 (há 16 anos) em Porto Alegre/RS. Nascida e criada em 

uma família humilde do Bairro Campo do Jari, em Viamão, 

com 10 anos de idade mudou-se para Porto Alegre no Bairro 

Aberta dos Morros. Em julho de 2017, voltou a morar em 

Viamão com sua mãe e seus dois irmãos. Filha mais velha, 

Kimberly concluiu o Ensino Fundamental na escola Moradas 

da Hípica, na zona sul de Porto Alegre. Hoje está cursando o 

segundo ano do Ensino Médio e estuda na Escola C.E. Júlio 
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de Castilhos. Ela pretende fazer faculdade, mas ainda não 

sabe qual área seguir, e tem muitos sonhos a serem 

realizados. No Ensino Fundamental, fez parte de um grupo 

de teatro chamado “O Gato Xadrez”, onde os jovens e a 

professora contavam histórias para outros alunos. Com 14 

anos, começou a fazer ProJovem, onde ela aprendeu muitas 

coisas, e conheceu diversas empresas. Em 2018, com 16 anos, 

participou do Projeto Pescar, onde foi preparada para o 

mercado de trabalho, aprendeu muito, e conheceu pessoas 

maravilhosas que vai levar para o resto da vida. Ela adora 

animais, tem cinco gatos e um cachorro. Kim, como gosta de 

ser chamada, é carismática, legal, sincera, sensível, 

romântica, carinhosa, confiável, preguiçosa, um pouco 

bruta, chata e implicante. Isso tudo a torna quem é: uma 

menina com sonhos grandes e que ama estar com a família, 

e em lugares que a querem bem. 
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Larissa Berner 
Larissa Vitória Soares Berner nasceu em Guaíba/RS, no 

Hospital Nossa Senhora do Livramento, no dia 26 de abril de 

2000. Mora com seus pais e seus dois irmãos em Alvorada, 

no Bairro Jardim Algarve. Iniciou seus estudos na Escola 

Municipal Paulo Freire, onde estudou até o 2º ano do Ensino 

Médio. Concluiu o 3º ano na Escola Estadual Izaura ibañez 

Paiva. Atualmente com 18 anos, e o Ensino Médio concluído, 

Larissa participou do curso do Projeto Pescar – Comunidade 

Jurídico-Trabalhista. Pensa em fazer faculdade, mas ainda 

não sabe qual área seguir. Admira muito educação física e 

nutrição.   
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Letícia Mathias Viégas 
Letícia Mathias Viégas nasceu em Porto Alegre/RS, no 

dia 9 de março de 2000. Mora em Porto Alegre com seus 

pais e é filha única. Tem um convívio com uma família 

de bons costumes, são todos da igreja e músicos. 

Estudou e concluiu o Ensino Fundamental na Escola 

Moradas da Hípica, na zona sul de Porto Alegre. 

Atualmente, estuda no EJA, Colégio Agir, no Centro da 

Cidade, e cursa o 1° ano do Ensino Médio. É apaixonada 

por instrumentos musicais e por doces. Letícia é uma 

garota muito alegre, que gosta de fazer os amigos 

sempre rirem, faz trufas para vender desde seus 14 
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anos, as quais começou a fazer para realizar o sonho de 

ter uma festa de 15 anos. No ano de 2017, vendeu ovos 

de Páscoa e, com o dinheiro que estava juntando já há 

um ano, conseguiu comprar sua bateria, instrumento 

musical que tanto queria. Seus maiores sonhos são um 

dia conhecer a Torre Eiffel, em Paris, e abrir sua 

própria chocolateria. 
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Marcos Felype Cruz 
Marcos Felype Cruz nasceu no dia 26 de junho de 2001, em 

Porto Alegre/RS. Desde que nasceu, Marcos morou no Bairro 

São José, Morro da Cruz, Partenon. Aos nove anos, foi morar 

no Bairro Safira, onde viveu durante três anos, quando 

voltou a morar no Bairro São José, aos 12 anos. Frequentou o 

Colégio Instituto de Educação General Flores da Cunha até o 

7º ano, depois foi para o Colégio Presidente Roosevelt, onde 

está terminando o Ensino Médio.  Marcos conseguiu ser 

aprovado no curso do Projeto Pescar – Comunidade Jurídico-

Trabalhista, hoje em dia busca superar cada vez mais seus 

objetivos e ser alguém com um futuro promissor. Quando 
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crescer, quer ser um motivo de orgulho para sua mãe. 

Marcos está com 17 anos, e quer fazer 18 logo, para se alistar 

no Exército e tirar sua carteira de motorista. Desde pequeno, 

Marcos quer seguir carreira militar, seu maior sonho. 

 

 

 

Rodrigo Rôllo Maurante 
Rodrigo Rôllo Maurante nasceu em Porto Alegre/RS em 

dezembro de 1998, tem 19 anos de idade. Ele tem duas 

irmãs. Estudou quase toda sua vida no Instituto Estadual Rio 

Branco, e durante um ano no colégio C.M.E.T. Paulo Freire, 

para concluir o Ensino Fundamental. Em 2018, cursou o 

segundo ano do Ensino Médio e fez o curso de iniciação 

profissional do Projeto Pescar. Tem várias ideias sobre como 
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ficar bem sucedido, porém não soube colocar em prática 

ainda a grande maioria do seu conteúdo. Um homem quieto, 

mas muito observador, gosta de aprender coisas diferentes e 

busca pelo progresso no mundo do trabalho. Tem a mente 

muito fértil para ideias, mas não gosta muito de expô-las.  

Gosta muito de ficar rodeado de pessoas, por isso ele sai com 

os amigos e o primo para se divertir, descontrair e esfriar a 

cabeça depois de uma semana cansativa.  
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Sofia Carolina Mello 
Sofia Carolina da Silva de Mello nasceu nos anos 2000, em 17 

de agosto. Quando criança, foi criada por uma vizinha muito 

gentil, que a ajudou em todas suas formações, desde o 

Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Sofia é uma 

mulher muito extrovertida e carismática, gosta de ler 

poesias, pintar, desenhar e sonha em ser psicóloga. Sofia foi 

aluna do Projeto Pescar – Comunidade Jurídico-Trabalhista 

na turma de 2018. Uma de suas maiores inspirações para 

escrever e desenhar é apenas desenhar os sentimentos de 

dentro de si, seja de amor ou ódio. Sofia gosta de frases ou 
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poemas que façam algum sentido e ultimamente a frase de 

que mais gosta é: “O dia só acaba quando dormimos.” (João 

da Silva). 

 

 

 

Thatielly Freitas 
Thatielly Stephanie Carvalho Freitas nasceu no dia 16 de 

Maio de 1998, há 20 anos, em Porto Alegre/RS. Filha de pais 

separados, ganhou uma irmã materna aos 17 anos, e tem ela 

como seu maior presente. Atualmente, mora com sua mãe e 

sua irmã mais nova, ao redor de toda sua família materna. 

Tem uma boa relação com seu pai, mesmo não convivendo 

com ele diariamente. Ela não abre mão de sua família por 
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nada. Estudou no Colégio Instituto de Educação General 

Flores da Cunha de 2004 até 2016, e se formou no Ensino 

Médio pelo Encceja. Foi jovem-aprendiz do Projeto Pescar – 

Comunidade Jurídico-Trabalhista no ano de 2018. Pretende 

cursar Faculdade de Engenharia Civil, mesmo gostando 

muito de Direito e Administração. Thaty, como gosta de ser 

chamada, é muito carismática, pouco paciente, mas muito 

amiga e companheira. Gosta sempre de ajudar a todos a sua 

volta, tem suas manias e adora as coisas organizadas e no 

seu devido lugar. Seu instinto materno e sua idade fizeram 

que ela fosse chamada de “mãe” pelos colegas, por se 

preocupar com eles e estar sempre organizando seu 

ambiente de trabalho. 
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Treyci Brenda Silva 
Treyci Brenda Terra Teixeira da Silva nasceu em 23 de maio 

de 2001, na cidade de Montenegro/RS. Em 2018, cursou o 1° 

ano do Ensino Médio, na E.E.E.M Cristóvão Colombo, 

localizada no Bairro Sarandi, em Porto Alegre/RS. Concluiu 

em 2018 o Projeto Pescar – Comunidade Jurídico-Trabalhista, 

como jovem-aprendiz. Quer seguir na área de medicina, 

quando se formar na escola e enfim entrar na faculdade. É 

uma menina estudiosa e de grandes sonhos. É filha do meio 

de uma família de seis irmãos, e mora com a responsável 

legal, sua madrinha, no Bairro Sarandi. 
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Nossos agradecimentos 

 
A turma 2018 da Sede TRT4 da Comunidade Jurídico-

Trabalhista do Projeto Pescar agradece imensamente a todos 

os homens e mulheres que atuaram como voluntários do 

Projeto no ano de 2018. Os/as voluntários/as listados abaixo 

presentearam a turma com a dedicação de seu tempo e seus 

conhecimentos profissionais e técnicos durante este período 

de aprendizagem coletiva, o qual permitiu aos alunos 

desenvolverem competências importantes e necessárias a 

sua entrada no mercado de trabalho. A eles/as nosso 

reconhecimento. 

 
Ademar Ramos 

Adriana Schoenardie 

Alexandre Modesto Farias 

Álvaro Strube de Lima 

Ana Paula Plentz Fialho 

Ana Paula Victória Giulian 

Ana Pereira Mallmann 

Andresa de Ávila Salatino 

Angie Catiuscia Costa Mirón 

Anita Cristina de Jesus 

Bárbara Burgardt Casaletti 

Bárbara de Oliveira Frank 

Beatriz Pacheco 

Camila de Brito Breda 

Caroline de Oliveira 

Bertolino 

Cintia Aguiar dos Santos 

Cláudia Cassarotti 

Cristiane Martins 

Cristiane Neves Portugal 

Cristina Bottega 

Daniel Aguiar Dedavid 

Deise Alexandra Koerber 

Albino 

Denise Umann Ladeira 

Elen Cristina Presotto 

Enio José Rockenbach Junior 

Ézio Jainechine Rezende 

Fabiana da Silva Perdomo 

Fabiano Moreira Corrêa 

Fábio Pacheco 

Fernanda Prestes Pedroso 

Fernanda Silva Duarte dos 

Santos 

Fernando Muller 

Flávia Alice Rentzsch 

Flávia Paixão 
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Gabriel Pereira Borges Fortes 

Neto 

Gabriela Celina de Oliveira 

Rangel 

Gustavo Baini 

Inácio do Canto Rocha Filho 

Janina Alves Fagundes 

Jaqueline Rodrigues 

Joice Pavek Figueiró 

José Américo Ilha de Quadros 

Kátia Viegas 

Lara Gobhardt Martins 

Borges Fortes 

Leonardo Quintana Litvin 

Liciane Festugato 

Luiz Felipe Rocha Salomão 

Marcelo Lopes de Lopes 

Marcelo Menna Barreto 

Maria Clara Lucena Adams 

Maria Luiza Beck Rad 

Maria Teresa Mollmann 

Mariana Merolillo Marimon 

Mário Garrastazu Médici 

Neto 

Martine D'Andrea de 

Medeiros 

Mauro Soibelman 

Nadir da Costa Jardim 

Nazareth Raposo Muller 

Pâmela Julius 

Paulo Niedesberg 

Pedro Barcelos 

Pedro Henrique Bueno de 

Barcellos 

Renata Gabert de Souza 

René Cabrales 

René Chabar Kapitanski 

Roberto Carlos Duarte 

Rodrigo Velleda Lázaro da 

Silva 

Rosana Rusch 

Rosemary Terra Lucas 

Shanna Hopperdizel 

Sílvia Ramirez 

Simone Dias 

Stéfano Drimon Kurz Mor 

Tatiana Krause 

Tatiane Castro Paulus 

Tiago Riegel Medeiros 

Vanise Krindges Marques 

Vera Regina Salimen Agrello 

 

Além disso, a turma e os organizados prestam seu profundo 

agradecimento a todas as pessoas que doaram a quantia em 

dinheiro necessária à impressão deste livro. A seguir, os 

nomes de todos/as os/as patrocinadores/as que se 

identificaram no momento da doação. Nosso agradecimento 
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se estende da mesma forma e com a mesma intensidade 

àqueles/as que fizeram a doação de forma anônima.  

 
Adriana Werner  

Alexandre da Costa Leite  

Aline Doral Stefani Fagundes  

Alvaro Strube de Lima  

André Farias  

André Guilherme Cintra 

Oliveira  

Andresa Salatino  

Anita Cristina de Jesus  

Beatriz Marcante Flores  

Beatriz Renck  

Deise Albino  

Edson Elnei Lehr  

Elisabete Algarve  

Enio Rockenbach Jr  

Fernanda Reginato  

Frederico Zerfass  

Guilherme Villa Verde 

Castilhos  

Gustavo Kellermann  

Inácio do Canto Rocha Filho  

Janine Scharlau Stoever  

João Adolfo Lutz  

Joice Pavek Figueiró  

José Antônio C.  D. da Silva  

Lara e Gabriel Borges Fortes 

Leonardo Saldanha  

Lourdes Helene Liebstein  

Luciano Blumentritt Araujo  

Marcelo Barroso Kümmel  

Marcia G. de Oliveira Feijó  

Maria Aparecida Machado  

Maria Clara Adams  

Maria Luiza Beck Rad  

Maria Teresa Möllmann  

Mariana Tonin  

Maura Ferreira Fischer  

Maurício S. Bastos  

Monica Daronch  

Pedro Henrique Bueno de 

Barcellos  

Rodrigo Vicente do 

Nascimento  

Rosemary Terra Lucas  

Sílvia Wortmann  

Simone Dos Santos Tamiosso  

Thiago da Silva Prusokowski  

Vanise Marques  

Vera Salimen Agrello  

 
Agradecemos também aos servidores Rejane, Luciana, Paulo do 

Carmo e Nora, da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicações do Tribunal, que também fizeram contribuições por 

intermédio da servidora Joice Pavek Figueiró. 


