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Política

Amor ou
paixão?

O que você sabe sobre politica?
Conheça um pouco mais sobre as
eleições 2018 e também sobre o
porte/posse de armas.

Você já amou? Sabe diferenciar o
amor da paixão? Se a resposta for
não, descubra tudo na página
quatro.

Victorya Almeida Balestro

Victorya Almeida Balestro
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Sayuri e Yago 8° ano A
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Esse ano haverá a Copa do Mundo. Ela ocorrerá entre os dias 14
de junho e 15 de julho, na Rússia. Trinta e duas seleções
participarão. Saiba um pouco mais sobre a Copa 2018.

Cinema

Psicologia

Carta ao leitor

Deixou de ir ao cinema no
começo de ano? Não se
preocupe!
Confie
em
nossas sugestões e divirta
se!

O que é a depressão? Uma doença
que não tem cura? Entenda sobre
os principais sintomas e o que
tudo isso pode causar em você.

Assédio ou elogio? Até onde você
pode ir?

Luana De Queiroz, 1 A

Giovana 9°B e Isa V. 8°A

Giovanna Felix 9ºB
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Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

Esportes

Essa
será
a
vigésima
primeira edição desse evento
esportivo. Muito conhecido, é
um
torneio
de
futebol
masculino, organizado pela
FIFA
(Federação
Internacional de Futebol).
Será realizada de 14 de
junho a 15 de julho. A Rússia
anunciou seu interesse em
sediar a “Copa” no início de
2009 e, de acordo com o
governo federal do país,
foram gastos mais que 10
bilhões de dólares para a
organização do evento. Trinta
e duas seleções do mundo
todo
participarão
da
competição.
A
Rússia,
anﬁtriã,
não
precisou
participar das

eliminatórias. No dia 15 de
julho
de
2015,
no
“KONSTANTINOVSKY
PALACE”,
em
São
Petersburgo, o país foi
escolhido para ser a sede de
2018.
Os seleções classiﬁcadas
são: Rússia (País Anﬁtrião);
Brasil; Irã; Japão; México;
Bélgica; Coréia do Sul;
Alemanha; Arábia Saudita;
Inglaterra; Espanha; Costa
Rica; Nigéria; Polônia; Egito;
Islândia; Sérvia; Portugal;
França; Argentina; Colômbia;
Uruguai; Panamá; Senegal;
Marrocos; Tunísia; Croácia e
Suíça;
A Seleção Brasileira é a
única a participar

de todas as Copas do Mundo
de futebol. É também a única
seleção
pentacampeã
mundial.
Brasil e Alemanha são as
duas únicas seleções que se
classiﬁcaram para a Copa,
em todas as Eliminatórias
que disputaram.
Nas bancas de jornais,
estão
disponíveis
os
"famosos"
álbuns
de
ﬁgurinhas da Copa do
Mundo.
Os horários, as partidas,
as principais notícias e as
fases de grupos estão
disponíveis no link abaixo.
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Copa Do Mundo 2018
Logomarca FIFA
Anote aí os jogos da primeira
fase do Brasil:
17.06 (DOM)
9h - Rostov
Brasil x Suíça
22.06 (SEX)
15h - São Petesburgo
Brasil x Costa Rica
27.06 (QUA)
9h - Moscou
Brasil x Sérvia

https://copadomundo.uol.com.
Sayuri e Yago 8° ano A

Cinema

Maratona 2018

Lançamentos 2018

Vamos lá: prepare as suas guloseimas, sente-se e relaxe o
máximo possível! Vou ajudá-lo a maratonar todos os ﬁlmes que
deixou de assistir no cinema durante o começo do ano.
1° passo: selecione os seus ﬁlmes desejados;
2° passo: entre no site http://ﬁlmeseseriesonline.net pelo PC e
encontrará os ﬁlmes disponíveis gratuitamente;
3° passo: arrume-se no seu confortável sofá e deixe suas
guloseimas por perto;
4° passo: apague as luzes e aproveite sua maratona!
Luana De Queiroz, 1 A

Assista em 2018
1 - A Vida É Uma Festa
2 - Pantera Negra
3 - Guerra Inﬁnita

1) A Vida É Uma
Festa; 2) BemVindo À Selva; 3)
Me Chame Pelo Seu Nome;
4) Artista Do Desastre; 5) A
Arte Da Discórdia; 6) A
Guerra Secreta; 7) A Forma
Da Água; 8) 120 Batimentos
Por Minuto; 9) Todo O
Dinheiro Do Mundo; 10) Sem
Amor; 11) 50 Tons De
Liberdade; 12) Três Anúncios
Para Um Crime; 13) Lady
Bird - A Hora De Voar; 14)
Mudbound;
15)
Trama
Fantasma; 16) A Grande
Jogada.

Luana De Queiroz, 1 A
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Primeiro Semestre
1-Projeto Flórida
2-Tomb Raider - A
Origem
3-Maria Madalena
4-Círculo
De
Fogo:
A
Revolta
5-Jogador Nº1
6-Uma Dobra No Tempo
7-Arábia
8-Nasce Uma Estrela
9-Vingadores-Guerra Inﬁnita

Luana De Queiroz, 1º A

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

Política

Eleições 2018

– Presidente da República;
– Governadores;
– Senadores;
– Deputados Federais;
– Deputados Estaduais.

Victorya Almeida Balestro, 3°A

Victorya Almeida Balestro,
3°A

Arma de fogo
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Urna eleitoral
Você conhece sobre política?
Já teve algum interesse? É
fato que este assunto não é
dos mais preferidos pela
população; porém, é de
extrema importância. Em
outubro (dias 7 e 28, caso
tenhamos segundo turno),
elegeremos
nossos
para
os
representes
seguintes cargos:

A internet é uma ferramenta
de grande utilidade, que
poderá nos ajudar muito no
processo de escolha. Com
ela, é bem mais fácil
pesquisar
sobre
os
pleiteantes,
antes
de
escolhermos o melhor nome.
Se você tem dezesseis anos,
não deixe de votar! Exerça a
sua cidadania!

Qual a diferença entre o porte e a posse de armas? O que é
permitido e o que não é?
A posse é quando uma pessoa pode ter a arma em sua
residência, mas não pode circular com ela na rua. O porte é
quando uma pessoa tem a arma de fogo e pode circular com
ela livremente.
Existe uma lei chamada "Estatuto do desarmamento" que
regulariza todas essas questões sobre o porte/posse de armas;
mas há uma lei que quer enfraquecer esse estatuto.
Atualmente, a posse só é liberada para quem atesta a
necessidade da arma. O projeto de lei 3722/12 propõe que a
posse seja liberada, desde que a pessoa passe com sucesso
por um teste psicológico, faça um curso de tiro e não tenha
nenhum antecedente criminal. Desta forma, ela poderá comprar
armas livremente, sem a necessidade de apresentar uma
justiﬁcativa plausível. E você? O que pensa sobre este assunto?
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Conhecer a plataforma de
governo dos candidatos é
nossa
obrigação.
Não
podemos
vacilar:
serão
quatro anos de mandato!

Posse e porte de armas no
Brasil. Como funcionam?

Constituição

Psicologia

Depressão Sintomas
A
depressão
é
um
desequilíbrio no cérebro.
Porém, ela não pode ser
curada
apenas
com
medicamentos, já que é uma
fatores
combinação
de
psicológicos e sociais.

Os sintomas gerais da
depressão
podem
ser
divididos em 4 categorias:
comportamentais,
sentimentais, pensamentos e
físicos.

Pinterest

Comportamentais:
-Não sair mais de casa;
-Choro sem motivo aparente;
-Afastamento da família e
amigos.

Físicos:

4 Categorias
Sentimentais:
- Sobrecarregado;
- Culpa;
- Falta de conﬁança
Pensamentos:
“É minha culpa”;
“Eu sou inútil”;
“As pessoas ﬁcarão melhor
sem mim”.

- Dor de cabeça;
- Dores no corpo;
- Imunidade baixa;
- Problemas digestivos;
-Tensão na nuca e ombros;
- Mudança no peso.
É incrível como alguns seres
humanos
pensam
que
depressão é drama, é
frescura... Não se pode
simplesmente julgar o que
você não sente. Depressão
não é brincadeira, é uma
coisa séria. E tem cura!
"We have to help, you can
not be defeated alone."

Alone

Giovana Yukari e Isabella
Victória 9°B e 8°A

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao
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Amor ou paixão?

O que é paixão e o
que é amor?
É
um
sentimento
tão
gostoso... mas devemos
tomar cuidado. Ele pode nos
construir e nos destruir.
É bom amar alguém, porém
devemos nos amar primeiro,
pois quando se ama ou se
apaixona
por
alguém,
podemos acabar esquecendo
que nós somos os principais
nessa historia toda, que
somos os mais importantes e
não o contrário. Ame o
quanto puder, de verdade! É
uma experiência deliciosa.
Contudo, nunca deixe de se
amar para amar o outro.
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O que você caracteriza como
paixão e como amor? Como
deﬁne cada um? Mas qual a
é real diferença? O amor é
aquele
sentimento
confortante, que nos faz
querer cuidar do objeto
amado; já a paixão é o
sentimento
descontrolado,
que nos tira a razão e
podemos acabar fazendo
loucuras. Você já se sentiu
apaixonado
ou
amou
alguém? E... não, não estou
falando desse sentimento
fraternal, de amor pela
família ou amigos. Estou
falando daquele seu primeiro
amor, que te fez mudar por
completo.

Coração vs razão
Para mim, paixão é aquele
desejo carnal, descontrolado
que arranca todo o seu juízo.
Amor é o amadurecimento da
paixão; algo que acalma o
coração.

Faz você querer guardar a
pessoa num potinho e nunca
mais soltar, para tê-la sempre
contigo e poder cuidar dela
para sempre.
Victorya Almeida Balestro,
3°A

Assédio X Elogio

Assédio ou Elogio? Saiba diferenciá-los!
Assédio ou elogio? Quando é
um e quando é outro? Elogio
você recebe de pessoas que
têm
aﬁnidade,
amizade.
Assédio são palavras ditas
com segundas intenções.
Sabe aquela cantada barata,
que recebemos na rua? Isso é
assédio!

Os
homens
se
acham
dominantes. Acreditam que
podem falar o que quiser
conosco e que vai ﬁcar tudo
bem.
Grande parte da
população feminina já foi
assediada, ao ponto de ﬁcar
desconfortável. O assédio
começa, quando a vítima não
se sente bem

com algum comentário que ela
não queria ouvir, vindo de
alguém que ela não tem
intimidade. Entende-se por
assédio, aquela ação que
chega a ofender, reprimir. Não
podemos nos calar!
Uma mulher, quando é
elogiada, se sente bem.

Sejamos
fortes,
sejamos
mulheres! Não é o mundo que
está "muito chato". O homem
tem que aprender a nos
respeitar e tem que saber que
precisa de limites; quer ele
queira, quer não!

Giovanna Felix, 9° ano B

Para onde a humanidade está indo?

Mafalda
EXPEDIENTE Giovanna Felix, Sayuri Peticov, Victorya Almeida Balestro e Yago Jacob

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Giovana Yukari, Isabella Victória e Luana Sant'Ana

As reportagens e artigos assinados não representam,
necessariamente, a opinião da Paceiros da Educação e são de
responsabilidade do autor.
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