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“Revelemo-nos, mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande país”.
Dr. Theodomiro Carneiro Santiago

Editoral
Por motivos alheios à nossa vontade só estamos lançando agora o nosso primeiro boletim de 2012.
Agradecemos a compreensão de todos.
Estamos já na Páscoa. Originalmente foi uma festa
instituída por Deus, aos judeus, para marcar a saída
do povo do Egito, após 400 anos de escravidão. Um
cordeiro imaculado deveria ser sacrificado representando o preço que deveria ser pago pelo pecado (a
morte) e diversos outros rituais que representavam o
sofrimento do povo durante aquele período e a dificuldade que foi o processo de libertação, deveriam
ser cumpridos. Depois do advento de Cristo, os cristãos reinterpretaram a festa, mostrando que Cristo,
ao morrer pela humanidade, inocente, representava o
cordeiro que de uma vez por todas havia sido sacrificado para libertar o povo do pecado e a data deveria
agora comemorar a saída do povo da escravidão do
pecado para uma nova vida de liberdade. É uma comemoração de vitória. A sociedade de consumo conseguiu, como sempre faz, enfiar aí no meio um coelhinho, chocolate, presentes, e um punhado de penduricalhos que encobriram o sentido original e sacro
da festa. Mas, de uma forma ou de outra, continua
sendo um momento de alegria. Que todos nós, lembrando o sentido original, de transição de uma situação para outra de liberdade, ou vivendo apenas o
sentido atual de alegria, com coelhinho e tudo, possamos ter uma Páscoa com muita alegria, saúde e
convivência com a família. Que o “Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo” tenha a oportunidade
de entrar em todos os lares.
No Brasil, continuamos na dúvida se consideramos o
que estamos vivendo como um bom ou mau momento. Se por um lado as denúncias de corrupção não
param, mostrando o imenso lamaçal em que desconfiávamos que vivíamos mas não tínhamos noção exata da dimensão (será que agora já temos?), por outro

lado, vemos que cada um que cai é um a menos. Será
que estamos realmente vivendo um processo de faxina ou os que estão aparecendo são os que estão vazando pelo ladrão (desculpem o trocadilho)? O da
vez é um senador que se apresentava como uma das
vozes mais tonitruantes contra a corrupção, um verdadeiro paladino da ética. Bah! Pura fachada. Descobrimos que a corrupção anda de mãos dadas com a
demagogia e o cinismo. Este ano teremos eleições.
Será que esses casos todos de corrupção que temos
visto nos últimos tempos servirão de balizamento
para escolhermos os nossos próximos representantes
ou continuaremos colocando nossas esperanças e
dando procuração para os Tiriricas da vida nos representarem?
É, mas como dizem: somos brasileiros, e brasileiro
não desiste nunca!

Cultura e Lazer
Não se esqueça do nosso bate-papo mensal: toda
primeira sexta-feira do mês, a partir de 19h, no restaurante Alpinus. A programação de 2012, sujeita a
alterações, é a seguinte:
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Dia
OK
04
01

Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Email
Dúvidas, críticas, sugestões?
Envie um email para nós:
boletimbsb@gmail.com

Dia
06
03
05
07

Classificados
Terreno em Formosa - GO
Tratar com: Antônio Cortez
(antonio_mr_cortez@yahoo.com.br)
Vendo terreno a 800m da Lagoa Feia, o segundo
ponto turístico mais bonito da cidade que abriga
também o Salto do Itiquira. O terreno, plano, tem
14m de frente por 27m de profundidade e fica
na Rua Benedito Tasso Dutra, principal via de acesso à lagoa. No loteamento já estão construindo ótimas casas. Estou vendendo porque comprei apartamento em Brasília. R$30.000,00

Sonhos
Zulmira Sarlas(*)
Neste dia ensolarado
gente para cá para lá,
faz-me sentir saudades
do sol lá de Itajubá.
Suas noites enluaradas
que tanta alegria dá
aquela linda cidade
minha doce Itajubá.
A gente que vive aqui
para estas bandas de cá
sabe que viver feliz
só quem vive 3em Itajubá.
Eu tenho inveja do povo
que vive sempre por lá
mas quero voltar de novo
as ruas de Itajubá.
Eu queria fazer rimas
mas minha cabeça não dá
para escrever coisas lindas
para você....Itajubá.
(*) Zulmira Sarlas foi casada com Elias Sarlas e foi
mãe de Atanásio, Caty, Sócrates, Marina e Fátima

Páscoa
Momento de renascimento, de mudança, de alegria.
Que nesta páscoa, seus sentimentos seja renovados,
e invadam seu coração com muita paz, amor e saúde.
Feliz Páscoa!
São os votos da Diretoria da ADUNIFEI-UAI Regional Brasília

