
a apresentação dos governan-

tes da cidade de Irupé: Secre-

tários, Vereadores e Prefei-

tos. 

A cerimônia de posse foi 

realizada nos dois turnos, 

pois temos duas administra-

ções, uma pela manhã e outra 

pela tarde. Depois de serem 

apresentadas as autoridades 

da cidade de Irupé fomos 

todos e almoçar um delicioso 

arroz de galinha e um bolo 

de chocolate que estava ma-

ravilhoso. 

E.Vanessa 

 No Dia 12 De se-

tembro De 2013 foi a posse 

dos nossos queridos Prefei-

tos, vereadores E Secretários, 

para todos nós foi um dia 

emocionante e esquecível 

principalmente para os nos-

sos convidados de honrar. 

O Professor Pietro e seus 

alunos do Karatê fizeram 

uma apresentação espetacu-

lar, e sem fala as meninas 

que dançaram carimbó divi-

namente 

Logo depois de se apresenta-

rem uma pessoa muito queri-

da por todos nós o técnico o 

senhor Sérgio Carvalho deu 

início a cerimônia chamando 

a assistente social Marisa ,a 

Débora Marlene e superviso-

ra a Senhora Norma Carva-

lho para tomarem assento a 

mesa. Logo depois começou 

 A primeira im-

pressão deixada pela polí-

tica do lar é totalmente 

diferente da política do 

Brasil. 

Sim!  A prefeitura de Iru-

pé está fazendo seu dever 

como representantes da 

nossa querida comunida-

de. No dia 17 de setembro 

foi realizada a primeira 

assembleia ou reunião 

com os nossos políticos e 

a diretoria do lar. Foram 

tratados vários assuntos e 

problemas sobre as comu-

nidades. No dia 19 de se-

tembro a nossa prefeita 

acompanhada da sua vice 

e do secretário da cultura e 

lazer passaram em cada 

comunidade informando 

que havia solução para os 

problemas. Segundo a pre-

feita todas as tarefas abor-

dadas na assembleia foram 

realizadas. 

 

P. Trindade 

Posse manhã e tarde 

A Posse na Prefeitura de Irupé 
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“Era preciso 
saciar a fome, 
reformular 
hábitos, 
formar um 
novo ser. “ 

Grupo de 8 e 9 anos 

Conheça um pouco da história do 
Lar Fabiano de Cristo 

ção social foi levado à 

Cartagena de Índias, 

Bogotá, Dakar, Bangla-

desh e Portugal entre 

outros países.  

Nos últimos anos rece-

beu importantes prêmios 

que atestam o reconhe-

cimento da sociedade 

civil.  

 

 

 

 

Fonte: http://www.lfc.org.br/

larfabianodecristo/Paginas/

Historia.aspx  

educação se configura-

va como o grande dife-

rencial, porque era deci-

siva na mudança de 

mentalidade.  

Só educar não bastava; 

era preciso que as crian-

ças estivessem em con-

dição física adequada 

para absorverem o 

aprendizado. Era preci-

so saciar a fome, refor-

mular hábitos, formar 

um novo ser.  

Hoje, 50 anos após sua 

fundação, o Lar Fabiano 

de Cristo é referência 

nacional e internacional 

no atendimento à famí-

lia. 

Seu modelo de promo-

“Acolher de 6 a 10 crian-

ças em casas, onde fi-

cariam aos cuidados de 

pais de adoção que pu-

dessem dispensar-lhes 

atenções individualiza-

das, como se filhos fos-

sem, foi a proposta inici-

al”. 

Deste momento, partici-

param pessoas afinadas 

com os ideais propos-

tos, entre outros, Fran-

cisco Cândido Xavier, 

Divaldo Pereira Franco, 

Jorge Andréa dos San-

tos, José Hermógenes 

de Andrade Filho, Alziro 

Zarur e Jaime Rolem-

berg de Lima, o grande 

realizador da Obra de 

Fabiano. 

Casa de 

José  

Belém - PA 

L A R  &  C O M P A N H I A   

 O Lar 

Fabiano de Cristo 

foi fundado em 

1958, a partir da 

ideia inovadora 

de Carlos Torres 

Pastorino que 

reuniu outros be-

neméritos em 

torno de uma pro-

posta que pudesse be-

neficiar a infância caren-

te e desvalida. 

Jaime Rolemberg de 

Lima, incansável articu-

lador pelo sucesso do 

Lar Fabiano de Cristo, 

zelou pela preservação 

dos primeiros ideais e 

cuidou para assegurar 

recursos que os viabili-

zassem.  

O trabalho só seria fixa-

do, após ampla semea-

dura também nas famí-

lias dessas crianças. A 



Seminário de jovens EMAÚS 
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 Em Setembro o 
EMAÚS , no Bengui, convi-
dou jovens de toda a cidade 
de Belém para um seminá-
rio sobre o direito da criança 
e do adolescente. Ficamos 
encantadas com  a presen-
ça e participação ativa de 
jovens de apenas 12 anos 
bastante atualizados a res-
peito das problemáticas da 

cidade e dos 
preconceitos 
que nossa idade 
sofre. 

Tiveram dinâmi-
cas, oficinas 
que os grupos 
foram divididos  

em 4 temas. As discussões 
foram ótimas todos se mani-
festavam com muita euforia 
sobre suas opiniões. 

Depois tivemos o almoço 
com música ao vivo. E para 
finalizar os grupos das ofici-
nas apresentaram o resulta-
do das suas discussões de 
diversas formas, como tea-
tro, cartazes e hip hop. 

Foi uma experiência muito 
boa que em breve todos os 
jovens de Irupé poderão 
participar, pois nesse mês 
de outubro teremos nosso 
encontro de jovens que será 
no dia 26 , sábado.  Onde 
todos os jovens de Irupé 
estão convidados. 

Não perca! 

 

J. Cristine 

UFRA dia 16 de outubro 
para maiores orientações e 
quem sabe fecharmos uma 
parceria para orientação 
técnica e doação de mudas. 

Lembre-se todos nós pode-
mos ajudar a construir um 
mundo melhor, basta que-
rermos! 

J. Cristine 

 No dia 24 de setem-
bro foi realizada uma visita 
à UFRA com os represen-
tantes da Prefeitura de Iru-
pé para pedir mudas de 
plantas e informações. A 
intenção era dar início ao 
projeto de um dos  vereado-
res de elaboração de uma 
horta comunitária, pedido 
da comunidade dos idosos.  

Essa horta também obterá 
apoio da comunidade Apuã 
para a organização dos 
canteiros. 

A visita foi um sucesso, pois 
já temos o agendamento de 
uma visita à estufa da 

Seminário 

do VIVA a 

Juventude 

Visita à UFRA 

“Lembre-se 

todos nós 

podemos 

ajudar a 

construir 

um mundo 

melhor, 

basta 

querermos!” 
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“Podemos 

fazer trocas 

de livros. 

Entre em 

contato com 

o editorial do 

Jornal e saiba 

como.” 

Cantinho dos livros 

E o Oscar vai para... 
 Este espaço 
estará reservado para 
homenagear os cida-
dãos da nossa querida 
cidade de  Irupé. Esta 
homenagem será a lem-
brança pública do cari-
nho de todos que escre-
vem esse jornal. 

Este mês o Jornal Lar e 
companhia resolveu 
“entregar” o Oscar para 
quatro pessoas muito 
especiais. Vocês devem 
estar assustados, quatro 
de uma vez! Sim é pre-

ciso para não sermos 
injustos. Quando expli-
carmos o motivos todos 
entenderão. 

Essas quatro mulheres, 
são extremamente dedi-
cadas, carinhosas, ale-
gres, amigas e também 
elas têm um coração 
muito bom. 

O destaque do mês vai 
para nossas queridas: 
Lurdes, Socorro, Maria 

e Simone. 

Queridos leitores elas 

estão recebendo essa 
homenagem pelos seus 
desempenhos em deixar 
nossa cidade sempre 
limpa e por cuidar tão 
bem das nossas crian-
ças. 

J. Stefane 

uma boa vida, sem 
tristezas, e ensina a 
aproveitar a vida. 

4. O mundo em que Eu 
vivo—Fala do espiri-
tismo, contando ca-
sos reais que acon-
teceram depois da 
morte, e também 
situações enfrenta-
das pelos que ainda 
estão na Terra. 

 

Espero que tenham gos-
tado. 

 

Podemos fazer trocas 
de livros. Entre em con-
tato com o editorial do 
Jornal e saiba como. 

 

C. Girard 

 

 

 Aqui é um canto 
do jornal Lar e Compa-
nhia onde você tem re-
comendações de livros. 
É onde você pode ter 
suas inspirações e co-
meçar uma boa leitura! 

Neste mês recomenda-
mos 4 livros: 

1. Galerias, Paque-
ras e Segredos de 
Pijama—
Descreve a vida 
de uma adoles-
cente sem ami-
gas, e de repente 
descobre a ami-
zade em quem 
menos imaginava. 

2. A menina que 
roubava livros—
Uma garota des-
cobre o prazer da 
leitura em uma 
época muito difícil 
de sua vida. 

3. Filtro Solar—Dá 
dicas sobre como ter 
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Não mate os seus sonhos 
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Não entre nessa onda 

Pois só vai “tomar caldo”, 

Se liga, pois isso é fato 

Não se desespere, 

Não tente esquecer 

Os teus problemas 

 

Não vão desaparecer! 
Só porque você tá doidão 
Não vai esquecer. 
Isso não dura para sempre 
Então levanta 
E segue em frente 
Cabeça erguida,  

Agora se liga, seja qual for 
Problemas pessoais, 
Sociais, financeiros, 
Influência de amigos, 
Não entre nisso!  

Pois isso é um perigo 
Só vai te acabar e te derro-
tar, 

Pense na família, nos 
brothers, 
Nos amigos e quem tá contigo. 
Diga de coração: 
Vida sim, droga não!  

Amanda Lessa SantosItabuna, 

BA 

 

Fonte: http://
www.mundojovem.com.br/
poesias-poemas/drogas/nao-
mate-os-seus-sonhos  

Afinal quem quer conviver 
com um drogado? 

E a sua mãe repete que só 
que o seu bem, mas você 
acha que é sermão. Mas na 
verdade ela só quer o seu 
bem. E é só expondo fatos 
que vamos conseguir isso. 

Mesmo que seus “amigos” 
te chamem e falem que é 
bom, rejeite, não seja um 
“maria vai com os outros” 
ou um “teleguiado”.  Tenha 
atitude, tome suas decisões 
pensando no seu bem, no 
seu futuro e daqueles que 
te amam verdadeiramente. 

 

C. Girard 

 Lembra quando 
você falou para sua mãe 
que já era “grandinho”, e 
não era para ela se preocu-
par, então, você nunca é 
grande o suficiente para 
estar imune as drogas. 

As drogas prometem felici-
dade, satisfação, prazer, 
mas isso é só o que elas 
mostram. O que elas fazem 
é totalmente o oposto.  Tra-
zem para você tristeza e 
tantas outras consequên-
cias. 

Quando você usa a droga, 
sente o prazer só naquela 
hora, porquê depois vem o 
arrependimento, de ter usa-
do aquilo (acredite o arre-
pendimento vem!, cedo ou 
tarde...) e tem mais, vai 
chegar uma hora em que  
sua família não vai mais 
aguentaqr isso, não vai que-
rer mais conviver com você. 

Não use drogas! 

“Tenha 

atitude, 

tome suas 

decisões 

pensando 

no seu 

bem, no 

seu futuro 

e daqueles 

que te 

amam 

verdadeira

mente.” 



Vila das Seringueiras  

Sala 32, ao lado da Biblioteca de Irupé 

 

 

Contatos: 

aline.medeiros@lfc.org.br 

O jornal Lar & Companhia tem como 

missão levar a verdade sob o lema 

da imparcialidade para seus leitores 

estarem sempre informados a respei-

to de tudo o que se passa na cidade 

de Irupé e no mundo. 

Contamos com sua colaboração, es-

creva-nos para dar sugestões, a sua 

opinião ou divulgar seus eventos. 

 

Jornal Lar & Companhia 

A voz de Irupé 

Até o mês que vem! 


