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Creche Pelicano realiza projeto de apoio familiar

O principal objetivo é melhorar os vínculos, aprimorar o 
conhecimento e elevar a autoestima das famílias. Págs. 4 e 5

Foto: José Magalhães

Educação Cursos Entrevista

Pela Creche Pelicano, a maçonaria trans-
forma ideais em ações reais. Pág. 3

As aulas são gratuitas e visam  a inclusão 
e qualificação profissional. Pág. 7

Entenda como o papel dos pais é funda-
mental para formação das crianças. Pág. 8
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Educação não se faz só na escola
Entenda como o papel e a responsabilidade dos pais são 

fundamentais para a formação das crianças

4KAREN BOGDZEVICIUS 

8 Entrevista

As instituições de ensino infantil, 
como a Creche Pelicano, têm o 
objetivo de formar e educar crian-

ças, contando sempre com a interação 
familiar. Mas como os pais também po-
dem fazer isso com qualidade, vivendo um 
dia-a-dia tão corrido e estressante? Para 
a psicóloga e psicopedagoga, Cassia Lu-
zia Monteiro de Andrade, não existe uma 
fórmula mágica, mas ela dá algumas dicas 
importantes para entender e tornar essa 
tarefa mais fácil.

Como a educação dos pais de hoje em 
dia se diferencia da oferecida pelos pais 
de gerações anteriores?
O desenvolvimento, a tecnologia e o cres-
cimento socioeconômico fizeram com que 
as famílias construíssem suas vidas de ma-
neira diferente de suas origens, mudando 
a conduta educacional com os seus filhos. 
Além disso, o excesso de informação tam-
bém tem contribuído para que cada nú-
cleo familiar tenha um posicionamento 
diferenciado na hora de educar, muitas 
vezes não coerentes com a realidade do 
grupo, mas com foco no pessoal. Neste 
cenário,   equivocadamente, os pais aca-
bam atribuindo essa responsabilidade aos 
educadores e outros porfissionais. 

Você falou sobre uma conduta mais coe-
rente com o pessoal do que com o famí-
liar. Quando o desejo dos pais acaba sa-
crificando as necessidades das crianças? 
E qual o impacto disso?
Quando os pais priorizam suas necessi-
dades, sejam de ordem profissional, afeti-
va,  social, entre outras, não pensando nas 
consequências que isso pode ocasionar na 
vida da criança, qualifico como egocentris-
mo. Isso causa, sem dúvida nenhuma, um 
comprometimento emocional na criança, 
que pode acompanhá-la por toda a sua 
vida, se não for trabalhado corretamente. 
Os adultos precisam repensar a questão 
da maternidade e paternidade com mais 
seriedade e compromisso, pois estarão for-
mando um cidadão para o futuro e a vida 
dessa criança depende de quem a educa.

Os pais de hoje são imediatistas? Como 
essa característica torna mais difícil 
educar os seus filhos?
O imediatismo torna-se, atualmente, uma 
conduta natural, pois vivemos em um sis-
tema que nos cobra resultados o tempo 
todo. Consequentemente, as cobranças 
do cotidiano também afetam as crianças. 
Solicitar tarefas, cobrar responsabilidades 
e colocar-lhes limites é fundamental para 
que se tornem um adulto mais saudável.
Porém, é muito importante tomar cuidado 
com os excessos de cobranças. É preciso 
saber exigir o que é realmente necessário, 
desenvolvendo crianças que estejam pre-
paradas para as experiências da vida jovem 
e adulta e que consigam lidar com as situ-
ações de maneira madura.

Qual a maneira correta de agir quando 
os pais precisam executar outras tarefas 
em casa e têm filhos pequenos?
Receita pronta para esses casos seria o 
ideal, mas não temos. Cada família deverá 
adaptar o seu filho às atividades caseiras 
da melhor maneira possível e de acordo 
com o que cada mãe ou pai possa dar na-
quele momento. No entanto, não faltando 
atenção, carinho, amor e cuidados para 
com a criança, ela irá se adaptar à rotina da 
casa. Porém, fazer com que a criança esteja 
sempre próxima, participando de alguma 
maneira, facilitará na integração familiar 
em todos os aspectos.

Você acredita que a culpa dos pais, por 
passarem pouco tempo com os filhos, 
faz com que eles não sejam firmes com 
algumas regras e limites? 

Sim. Muitos pais se sentem culpados por 
não estarem grande parte do dia com seus 
filhos e tentam compensar essa ausência 
emitindo comportamentos inadequados 
como, por exemplo, presentear a criança 
todos os dias quando chega do trabalho 
ou ser permissivo às vontades e desejos 
momentâneos. Neste caso, o afeto através 
do toque, a atenção dada com qualidade 
e a manifestação de preocupação pelas 
atividades que fazem parte do dia-a-dia 
da criança é a maneira mais adequada de 
compensar a ausência.

Qual a importância de os pais serem  fir-
mes com a educação dos filhos, mesmo 
quando ficam pouco tempo com eles?

Colocar limites nos filhos é prudente e é 
a melhor maneira de educá-los. Isto sig-
nifica que a criança não deve fazer tudo 
que quer. Regras, controle e limitações 
nos procedimentos básicos da vida coti-
diana de uma criança é muito importante. 
Ser permissível o tempo todo não signifi-
ca que os pais estão agindo corretamente, 
mas sim criando um ser sem controle de 
suas próprias ações e sem respeito ao pró-
ximo. Pais permissíveis acabam criando 
filhos descontrolados.

Os pais que percebem que estão sendo 
muito liberais e, com isso, prejudicando 
a educação de seus filhos, podem rever-
ter essa situação? 

Ao tomar consciência de que está sendo 
liberal demais, dependendo da fase em 
que o filho se encontra, ficará muito mais 
difícil para impor-lhe os limites necessá-
rios. Dizer não para um adolescente de 
14, 15 anos ou mais, é complicado pois a 
falta de limites e a permissão para tudo fez 
parte de sua formação pessoal. Assim, um 
jovem que ouviu parte de sua vida apenas 
“sim”, não saberá lidar com o “não” pos-
teriormente e achará que os pais estão fi-
cando malucos ou velhos demais quando 
quiserem impor-lhes condições. Porém, 
não é impossível. É preciso coerência e, se 
os pais não conseguirem realizar a tarefa 
sozinhos, devem procurar o auxílio de um 
profissional especialista.

Quais as dicas para unir a família e atuar 
ativamente na educação e desenvolvi-
mento da criança? 
Não tem segredo, mas as pessoas preci-
sam ter responsabilidade com a família. A 
criança desejada, amada e acolhida pelos 
pais terá seu desenvolvimento fortalecido 
e, mesmo que os eles cometam erros, já 
que também estão aprendendo a ser pai e 
mãe, irão superá-los, por que no lar exis-
tirá AMOR e isto muito importante, pois 
quando amamos verdadeiramente faze-
mos o melhor para ver as crianças brilha-
rem e serem felizes.
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O  Informativo é uma publicação da 
Sociedade Fraternitas, situada na Rua 
Giacinto Toganto, nº 293, Baeta Ne-
ves, em São Bernardo do Campo. Faz 
parte do projeto acadêmico desen-
volvido pelos alunos do 3º Semestre 
de Jornalismo Noite da Faculdade de 
Comunicação (FAC) da Universida-
de Metodista de São Paulo, com as 
orientações dos professores:

Texto: Alexandra Gonsalez e Eduar-
do Grossi
Diagramação: José Reis Filho

  Fotografia: Oswaldo Hernandez

Equipe de Edição:

José Geraldo Magalhães, Karen 
Bogdzevicius, Letícia Braun e Ran-
nielly Oliveira

Universidade Metodista de São Pau-
lo – R. Alfeu Tavares, 149 – Rudge 
Ramos – São Bernardo do Campo 
– SP

CEP: 09641-000. Telefone: (11) 
4366-500 e demais regiões 0800-
889-2222

EXPEDIENTE

T

ASociedade Fraternitas é uma 
Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público (OS-

CIP), sem fins lucrativos, reconhecida 
de utilidade pública em instância muni-
cipal, que nasceu do desejo de transfor-
mar os ideais maçônicos de Igualdade, 
Liberdade e Fraternidade em ações es-
truturadas, concretas e abrangentes de 
inserção social. 

Desde sua criação, em 5 de fevereiro 
de 2003, a Sociedade Fraternitas tem o 
compromisso com o desenvolvimento 
humano e a construção de uma socie-
dade mais igualitária. A partir desta 
motivação surgiu a Creche Pelicano, 
hoje Centro de Desenvolvimento Edu-
cacional Infantil Pelicano.

Nesta primeira edição do Socieda-
de Fraternitas Informativo, trazemos a 
prática deste trabalho no cotidiano das 
crianças. Apresentando ações que de-
senvolvem a educação para o exercício 
da cidadania, além da preocupação de 
atender às crianças de maneira inte-
grada com a família, assim construindo 
bases sólidas e contribuindo na dimi-
nuição das desigualdades sociais.  

Os valores determinantes estão cen-
trados em assegurar total transparência 
nos investimentos sociais realizados 
pelos mantenedores. Defender ética e 
valores morais que melhor traduzam o 
interesse de seus beneficiados: as crian-
ças e seus familiares.

Mais que formação, nossa moti-
vação é plantar sonhos e receitas que, 
como esta, podem transformar esperan-
ça em resultados.

Boa leitura!

Manuel Sabor Gonzalves
Presidente da Sociedade Fraternitas - 
Mantenedora da Creche Pelicano

Sociedade Fra-
ternitas Acesse e  fique 

por dentro! 

www.sociedadefraternitas.org.br

ICMS AMIGO

Os créditos de ICMS recolhidos atra-
vés do Programa Nota Fiscal Paulista 
(NFP) poderão ser revertidos em cuida-
dos, educação e muitos sorrisos. Ajude a 
Sociedade Fraternitas de São Bernardo 
do Campo a ampliar seu atendimento no 
Centro de Desenvolvimento Educacional 
Infantil Pelicano. Todos os cupons fiscais 
podem ser revertidos!

Deposite seu 
cupom fiscal, sem 
identificar o seu CPF, 
em uma de nossas 
urnas nos estabele-
cimentos comerciais 

REDE SOCIAL

A Sociedade Fraternitas também está presen-
te no Facebook. Curta nossa página! pt-br.
facebook.com/public/Sociedade-Fraternitas-
-Creche-Pelicano

de São Bernardo ou peça para o atenden-
te de caixa registrar o número de CNPJ 
05.634.011/0001-47.

Ou nos envie pelo Correio todos os 
cupons que acumular no mês para o en-
dereço: Rua Giacinto Tognato, n° 293,        
Baeta Neves - CEP: 09760-370 - São 
Bernardo do Campo – SP
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Instituições promovem cursos profissionalizantes
As aulas são gratuitas e o objetivo é a inclusão e qualificação profissional

A Sociedade Fraternitas e a Asso-
ciação das Acácias Nove de Maio 
de São Bernardo do Campo estão 

realizando os Cursos Livres Profissionali-
zantes gratuitos, com o propósito de inse-
rir e melhorar o desempenho das pessoas 

em várias áreas do mercado de trabalho.
Através da qualificação profissional, 

“os cursos proporcionam crescimento, 
autoestima e complementam a renda fa-
miliar”, afirma Maria Lucia Grotti, pre-
sidente da Associação das Acácias Nove 
de Maio de São Bernardo do Campo.

Nos dias 20 e 27 de maio, foi ofere-
cido o curso de Designer de Sobrance-

lhas com Pinça e Hena, ministrado pela 
profissional Denise Nunes. Ao todo, fo-
ram 10 vagas preenchidas por mulheres 
de baixa renda da região, que receberam 
apostilas, certificados e uma placa para  
colocarem em suas casas para anunciar o 
trabalho. Além disso, ganharam um kit 
com um jogo de pinças e outros instru-
mentos e produtos para trabalharem nos 
próximos seis meses.

A aluna Cleide Rodrigues é manicu-
re e buscou as aulas para aumentar o seu 
conhecimento na área de estética. “Este 
curso vai contribuir muito para a minha 
carreira e o fato de ser gratuito foi impor-
tantíssimo, pois no momento não tenho 
a oportunidade de pagar um curso seme-
lhante a esse”, conta.

As instituições pretendem ampliar a 
oferta as aulas para outras áreas, como 
auxiliar administrativo e financeiro, in-
formática, cabeleireiro, manicure, te-
lemarketing, cuidador de idosos, babá, 
depilação, massagem terapêutica, por-
teiro, entre outros e, para isso, buscam 
profissionais voluntários. Os interessa-
dos devem entrar em contato com a As-
sociação das Acácias Nove de Maio de 
São Bernardo do Campo, pelo e-mail 
m.luciagrotti@terra.com.br. 

Alunas na aula de Design de Sobrancelha, o primeiro curso oferecido pelas instituições 

Foto: Karen Bogdzevicius 

Creche Pelicano realiza o Dia da Familia

A Creche Pelicano promoveu, no dia 12 
de maio, o Dia da Família, evento que 
abrange a comemoração do dia das mães 
e tem como principal objetivo desenvolver 
a integração dos pais, alunos, professores e 

da comunidade local.
As atividades começaram as 9h, em 

um café da manhã, com bolo, frutas, pães 
e sucos, oferecido aos participantes. Em 
seguida, todos se dirigiram ao salão social 
onde foi cantado o hino nacional e ocor-
reu uma apresentação de mágicas e brin-
cadeiras, envolvendo todos os presentes, 
com Eloi Zanovello. “A família é como a 
mágica, precisa de união, harmonia e par-
tilha de todos, sem essas não é possível ir 
pra frente. Quando pensamos no outro 
tudo fica mais leve”, afirma o mágico.

Durante vários momentos, a equipe 
da creche destacou a importância da in-
tegração e a consequente felicidade das 
crianças com a presença de seus familiares. 
Segundo a diretora da instituição, Creuza 
Pessoni, o fato de a criança poder partici-
par e compartilhar esses momentos com 
os pais, avós, irmãos e tios é um grande 

benefício durante toda a sua formação.
Apesar de envolver a comemoração 

do dia das mães, muitas famílias comple-
tas compareceram, além de ex-alunos da 
creche e seus familiares.  “Essa integração 
é muito boa. Acho importantíssimo que 
todos viessem e participassem”, afirma Va-
nessa, mãe da aluna Giovanna, de 2 anos e 
meio, e da ex-aluna Isabela, de 4 anos. Le-
andro, pai das meninas, ainda ressalta que 
essa proximidade não existia antigamente 
e permite que a família e escola cresçam 
juntas no objetivo comum de educar com 
qualidade, responsabilidade, carinho e 
muito amor.

Ao final do evento, os professores e 
direção da creche agradeceram a presença 
das famílias, desejaram um feliz dia das 
mães e entregaram à elas uma bolsa ecoló-
gica, presente preparado pelas professoras 
e crianças da creche.

O evento ofereceu café da manhã e show de mágica

Famílias e funcionários se reúnem para o 
café da manhã

4KAREN BOGDZEVICIUS
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Apoio FamiliarApoio Familiar

A Creche Pelicano desenvolve um 
Programa de Convivência e For-
talecimento de Vínculo Familiar, 

com parceria do Fundo Municipal de As-
sistência Social e da Sociedade Fraterni-
tas. O projeto é realizado desde 2011 e seu 
principal objetivo é melhorar os vínculos 
familiares, aprimorar o conhecimento e 
elevar a autoestima das famílias. 

O programa é aberto para a creche 
e para a comunidade. Nele participam 
crianças de 3 a 6 anos de idade e tam-
bém seus núcleos familiares. Os encontros  
ocorrem em todos os sábados do mês, en-
tre 9h e 10h30.

No projeto são atendidas famílias de 
baixa renda e que possam ter vínculos afe-
tivos fragilizados. 

Quando é constatada a presença de 
dependência química, desemprego, ou 
algum outro problema que prejudique o 
convívio, a creche oferece um apoio dife-
renciado. Neste caso, é realizado um aco-
lhimento no Plantão Social, onde a assis-
tência social escuta a família e, em função 
da demanda, a encaminha para órgãos 
competentes, como o CAPS AD (Centro 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), 
na Vila Euclides, em São Bernardo.

A orientadora lúdica Luzia Alves No-
vais, que acompanha a família durante o 
projeto, ressalta que as sessões de massa-
gens e as brincadeiras antigas, com as quais 
os pais brincavam quando eram crianças, 
são as que causam maior aproximação. No 
geral, as atividades desenvolvidas propor-
cionam troca de afeto, e nas brincadeiras 
antigas, as crianças podem ver como era 
a infância de seus pais. “é possível resgatar 
os vínculos que foram perdidos, até mes-
mo pelo fato dos pais trabalharem muito”, 
diz Luzia.

Nos dois primeiros sábados do mês, as 
crianças comparecem na creche  para rea-
lização de atividades lúdicas, dinâmicas e 
sessões de filmes educativos. Em sua es-
sência, são atividades desenvolvidas com o 
intuito de promover maior interatividade 
com outras crianças da mesma faixa etária, 
além de prepará-las para um melhor con-
vívio em família.  

No terceiro encontro há a presença 
dos responsáveis, quando são desenvol-
vidas atividades diversas com as crianças 
e os adultos. A assistente social Márcia 
Abambres, que acompanha o projeto na 

Creche Pelicano realiza projeto de apoio familiar
Famílias do Baeta Neves recebem auxílio para um convívio melhor

Fotos: José Magalhães 

creche, acredita que a presença da família 
é um elemento fundamental. “Quando os 
pais participam e interagem com o filho, a 
criança percebe que eles estão mais próxi-
mos dela”, diz. 

No último sábado do mês acontece a 
reunião Sócio Educativa, onde as crianças 
elaboram atividades junto a orientadora, e 
os familiares assistem palestras que abor-
dam diversos temas, como, por exemplo, a 
violência infantil, caminhos da superação, 
cidadania, política, juventude, bem estar 
social, entre outros. Também são desen-
volvidos cursos rápidos, como a produção 
de sais esfoliante para banho. No geral, 
sempre são temas que contribuem para 
o desenvolvimento pessoal e social, que 
propiciam um melhor desenvolvimento e 
relacionamento do núcleo familiar.

Resultados

De acordo com a assistente social, o 
projeto vem obtendo bons resultados e as 
expectativas estão sendo alcançadas, já que 
o objetivo é oferecer atendimento à crian-
ça e sua família, proporcionando o desen-
volvimento de atividades que permitam 
um bom convívio familiar, fortaleçam os 
vínculos e preveninam situações de risco e 
exclusão. “Podemos identificar as mudan-
ças de atitudes tanto das crianças quanto 
dos pais, nós somos os facilitadores desse 

processo e podemos apontar novos cami-
nhos para o desenvolvimento integral da 
criança”, afirma Márcia.

A mãe Jaqueline Cristina Nobre pos-
sui um dos seus três filhos matriculado na 
creche. Entretanto, só começou a parti-
cipar do projeto no ano passado, mas já 
afirma que o programa trouxe benefícios 
para ela e para as crianças. “Eu aprendi 
a ter mais paciência, e também foi bom 
para eles. O projeto possibilita o convívio 
com outras crianças da mesma idade. Eles 
eram egoístas, mas agora estão aprenden-
do a dividir”, diz. 

O programa Convivência procura 
atender as famílias de forma que tenham 
um espaço para se dedicarem aos seus fi-
lhos. Já que os pais, devido a uma rotina 
profissional intensa ou até mesmo domés-
tica, acabam não tendo muito tempo para 
um momento de interatividade e carinho 
com os filhos.

 A creche estabeleceu a faixa etária das 
crianças sendo de 3 a 6 anos, pois acredita 
que nesse período é mais fácil resgatar os 
vínculos familiares.

Flávia Soares Albuquerque, que já teve 
seus filhos matriculados na creche, parti-
cipa do programa e também está satisfeita 
com os resultados. “O trabalho desenvol-
vido é muito bom, meus filhos adoram, e 
todos os sábados querem ir para a creche”, 
afirma Flávia.                                        8

Renda Cidadã na Creche Pelicano

A creche atende também, nesse pro-
jeto de apoio, famílias que estão inseridas 
no programa “Renda Cidadã”, sendo elas 
da própria creche ou da comunidade. 

O Renda Cidadã é um projeto estadu-
al de transferência de renda com o intuito 
de proporcionar desenvolvimento, auto-
nomia familiar e combater o processo de 
empobrecimento de uma quantidade sig-
nificativa da população. 

A assistência social da creche é res-

ponsável pelo levantamento sócio econô-
mico das famílias atendidas e verificação 
dos pré-requisitos para o cadastro no Pro 
Social (Cadastro único do Governo de 
São Paulo). Estando elas de acordo com 
os requisitos necessários, faz-se o proce-
dimento de acolhimento, recebimento 
da documentação necessária e preenchi-
mento do cadastro, que é a identificação 
do domicilio e dos membros da família. 
Em seguida, a documentação é encami-
nhada ao SEDESC (Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cidadania), órgão 

responsável pelo recebimento das fichas, 
e aguarda-se o oficio com o cadastro das 
famílias associadas.

Para o cadastramento é necessário que 
a família possua a renda de até meio sa-
lário mínimo per capita, comprovação de 
matrícula e frequência de crianças de 6 à 
15 anos no ensino fundamental, e carteira 
de vacinação atualizada, quando tratar-se 
de crianças de até 6 anos de idade. 

Após o cadastramento, é iniciado o 
processo de seleção, no qual alguns crité-
rios são relevantes. Famílias que são che-
fiadas por mulheres, que convivem com 
algum membro portador de deficiência ou 
idosos acima de 60 anos, que possuem o 
maior número de crianças menores de 18 
anos ou que têm a presença de membro 
cumprindo pena penitenciária, possuem 
prioridades ao serem avaliadas. 

Os participantes do Renda Cidadã 
também podem participar dos encontros 
do Programa Convivência, porém  a pre-
sença no encontro Sócio Educativo na 
Creche Pelicano é de extrema importân-
cia e relevância. 

Assim, quando há 3 faltas consecutivas  
no programa, sem justificativa, pode ocor-
rer a suspensão do benefício. “Já tivemos 
casos de famílias que foram desligadas do 
projeto por não cumprir os critérios esta-
belecidos.”, afirma Márcia.

A permanência mínima das famílias 
no Programa Renda Cidadã é de 12 me-
ses, podendo se estender ao prazo máximo 
de 36 meses. O valor concedido é de R$ 
80 por família. 

Palestra sobre os cuidados com a dengue

4JOSÉ MAGALHÃES
    RANNY OLIVEIRA

Crianças realizam atividades artísticas com o apoio das orientadoras pedagógicas

Jogos interativos também são utilizados para estimular o raciocínio e a memória

A creche Pelicano ofereceu, no úl-
timo sábado de maio (26), uma palestra 
sobre combate a dengue para as famílias 
do programa Convivência. O evento, co-
mandado pelo palestrante Ronaldo César, 
que também atua como agente comunitá-
rio de saúde na UBS (Unidade Básica de 
Saúde) Baeta Neves, abordou informações 
sobre o mosquito e cuidados que devem 
ser tomados. 

O Baeta Neves é um bairro com gran-
de infestação do Aedes Aegypti, princi-
palmente por fazer fronteira com outros 
bairros e municípios. De acordo com os 
dados da Prefeitura de São Bernardo, o 
bairro liderou o número de casos de den-

gue em 2010. Até abril deste ano, foram 
detectados 8 casos de suspeitas de conta-
gio, sendo 5 deles com resultado negativo.

Em casos de suspeita, o atendimento é 
feito na UBS, para realização de um exa-
me de sangue, que deve ser feito a partir 
do 6º dia desde o início dos sintomas. O 
material é encaminhado para análise no 
Instituto Adolfo Lutz. Todos os casos de 
suspeitas precisam ser informados à vigi-
lância epidemiológica, para que seja feito 
o bloqueio na vizinhança da vítima. 

Para controle da manifestação do 
mosquito, os agentes comunitários de saú-
de realizam vistorias quinzenais em luga-
res de maior possibilidade do foco, como 

escolas, ferro-velho, cemitérios, floricultu-
ras, entre outros.

Agente de saúde orienta sobre a doença

Foto: Letícia Braun
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O que é Maçonaria?

A Sociedade Fraternitas, com base-
nos ideais maçonicos e visando fa-
zer o bem ao próximo, desenvolve 

projetos voltados à área da educação.
Em parceria com a prefeitura de São 

Bernardo do Campo, a sociedade é a man-
tenedora da Creche Pelicano, que atende 
95 crianças de 1 a 4 anos, em período 
integral, oferecendo atividades pedagógi-

cas, educacionais e psicossociais. Também 
são fornecidos  cuidados básicos, como 
alimentação balanceada, higiene, lazer, 
recreação e programas de formação para 
crianças da região do bairro Baeta Neves. 

Além disso, a Sociedade Fraternitas 
promove, no espaço físico da creche, pa-
lestras, cursos profissionalizantes e outros 
eventos às famílias e comunidade local, 
com o intuito de auxiliar e contribuir para 
a educação e formação dos indivíduos.

A creche evidencia a participação dos 

Como fazer a diferença na educação
O propósito é transformar os ideais maçônicos em ações concretas

pais na vida das crianças. Segundo Fran-
cisco Marques, membro da sociedade, a 
família deve ter a intenção de criar seres 
humanos honestos, com moral e decência. 
Para isso, é fundamental que sejam mos-
trados aos pequenos os limites da própria 
existência e que se dose o “sim” e o “não”. 
Como diziam no passado, “endireita o pe-
pino enquanto pequeno, pois quando ele 
estiver grande, não adianta, ele quebrará”, 
brinca Marques.

O membro da Fraternitas ainda afirma 
que este papel não cabe a nenhuma insti-
tuição de ensino, mas sim aos pais. Desta 
forma, a escola deve ser um local de apren-
dizagem, convivência social e crescimento, 
onde deve haver a inserção da família.

 Luiz Francisco de Souza, diretor da 
UBS (Unidade Básica de Saúde) Baeta 
Neves e membro da instituição, explica 
que “a presença famíliar na formação das 
crianças é fundamental no processo de 
crescimento como pessoa”.

Para Sérgio Lorenzoni, 2º tesoureiro 
da Fraternitas, “hoje, devido a sua estrutu-
ra, a instituição é um modelo no municí-
pio, mesmo com pouca verba da prefeitu-
ra”. Os objetivos e a qualidade dos serviços 
prestados pela creche são avaliados pela 
Secretaria de Educação e Cultura de São 
Bernardo do Campo.

Foto: Ranny Oliveira 

A Maçonaria é uma sociedade discreta que existe em todo o planeta, formada por 
homens livres e de bons costumes. A Liberdade, a Fraternidade e a Igualdade é uma 
tríade de fundamental importância para os maçons, pois a busca da justiça e a sua exis-
tência na sociedade é um ponto fundamental para nos tornamos felizes. Para participar 
do grupo é necessário receber o convite de algum membro.

Os Maçons reúnem-se em um local, ao qual denominam de Loja, e dentro dela 
praticam seus rituais. Estes são dirigidos por um Mestre Maçom, eleito democrati-
camente pelos membros da Loja, conhecido como Venerável Mestre. Suas cerimônias 
são sempre realizadas em honra e homenagem a Deus, ao qual denominam de Grande 
Arquiteto do Universo (G.’. A.’. D.’. U.’.). Seus ensinamentos são transmitidos através 
da arte do pensar, dando um conhecimento profundo e adequado ao nível intelectual 
de cada indivíduo. 

Os símbolos são retirados das primeiras organizações Maçônicas, dos antigos mes-
tres construtores de catedrais. “Maçom” em francês significa pedreiro. Devido a esse 
fato encontramos réguas, compassos, esquadros, prumos, cinzéis e outros artefatos de 
uso da Arte Real, ou seja, instrumentos usados pelos mestres construtores de catedrais. 

A Maçonaria não é uma religião, já que o objetivo fundamental de toda sociedade religiosa é o culto à divindade. 
Cada Loja possui independência em relação às outras Lojas da jurisdição, mas estão ligadas a uma Grande Loja ou Grande 

Oriente, denominados “potência”. Essa é uma divisão puramente administrativa, pois as regras, normas e leis máximas, deno-
minadas “Landmarks”, são comuns a todos os Maçons. Um dos Landmarks básicos da Ordem é que o homem, para ser aceito, 
deve acreditar em um princípio criador, independente de sua religião. 

Luiz Francisco de Souza

Foto: Divulgação

Grupo de amigos da maçonaria reunidos na Creche Pelicano
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Comunidade

Sociedade realiza almoço beneficente no Baeta
Creche conveniada com a prefeitura promove evento para arrecadar fundos

Foto: Letícia Braun

A Instituição Fraternitas realizou o 
encontro “Domingo do Salmão e 
Acompanhamentos”, no mês de 

abril, na sede da Creche Pelicano, no bair-
ro Baeta Neves. O evento contou com a 
participação de 120 pessoas. Além do al-
moço, também foi realizado um bingo no 
final da tarde; os prêmios foram doações 
dos membros da própria associação.

O público era composto por irmãos e 
familiares das lojas maçônicas do bairro. 
O objetivo do grupo no âmbito social é 
ajudar a creche a adquirir mais recursos 
através da venda dos convites. “A união 
faz a força”, explica Francisco Marques, 
membro da maçonaria.

Sérgio Lorenzoni, 2º tesoureiro da 
Fraternitas, destaca a importância e a res-
ponsabilidade que os diretores e demais 
mebros da associação assumem na admi-
nistração de qualquer instituição “Nosso 
comprometimento é mais do que cuidar 
das crianças, temos o compromisso de 
cuidar da instituição como empresa” diz. 

Alguns anos atrás a Creche sofria 
muitas dificuldades financeiras, até que 
um grupo de amigos, propriamente da 
maçonaria se reuniu e começou a “traba-
lhar para reerguer a instituição e resgatar 

O autor Luiz Francisco 
de Souza conta que “A 
Maçonaria em Poesia” é 
uma forma de compar-
tilhar a filosofia, os en-
sinamentos e conceitos 
da maçonaria de maneira 
poética, com os mem-

bros e até mesmo pessoas que não partici-
pam da instituição.
“Dentro da maçonaria há várias formas de 
contribuir para a evolução da sociedade, 
a linguagem coloquial é uma delas. Tive 
a ousadia de trazer temas maçônicos em 
poesia, são pequenas linhas que instiguem 

4LETÍCIA BRAUN

Francisco apresenta A Maçonaria em Poesia
Escritor e membro da Academia Maçônica Brasileira de Artes, Ciências e 

Letras mostra sua inspiração ao escrever poesias

a imaginação e reflexão individual do lei-
tor” explica o poeta.

Francisco Gomes da Silva, presidente 
da Academia Maçônica, afirma que o lei-
tor mais atento percebe que os poemas es-
critos mostram as preocupações do autor 
com a sociedade e com as carências sociais 
de sua comunidade. Além disso, o escritor 
tenta encontrar parceiros e ideias inova-
doras para mudar a realidade muitas vezes 
cruel para com quem a vive.

A maçonaria existe para o bem estar 
da pátria e da humanidade, em busca da 
felicidade igualitária. Os símbolos maçô-
nicos se associam com a bandeira nacio-
nal, como um modo de externar o senti-
mento do patriotismo.

princípios como amor a si mesmo, ao pró-
ximo e a pátria que hoje estão esquecidos 
na sociedade”, declara Marques. 

Além da parceria com a prefeitura, foi 
através desta união que se concretizou a 
reforma do espaço.

Em eventos como o almoço, além da 
arrecadação dos fundos, os irmãos apro-
veitam o ambiente descontraído para re-
encontrar amigos e comemorar o sucesso 
da estruturação, uma vez que a creche é 
modelo no município de São Bernardo.

Luiz de Souza doou mais de 100 
exemplares para a Creche Pelicano, “mi-
nha intenção é ajudar a creche arrecadar 
mais fundos para beneficiar as crianças, 
além de divulgar as minhas poesias”.  

Convidados das Lojas Maçonicas se reúnem em prol de uma boa causa

Fotos: Ranny Oliveira
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Exemplares doados para a venda na creche
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