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OFICINAS – Constituição 
Oficinas de Atividades: 
1- Novas oficinas poderão 

ser criadas com a inscrição prévia 
de 15 participantes; 
2- Oficinas cujo número de alunos 
se reduzir para 12 durante período 
de dois meses serão suspensas
(podendo retomar as atividades 
quando alcançarem o mínimo); 
3- Existindo duas turmas da mesma 
Oficina com menos de 12 alunos, 
elas serão fundidas em uma só. 

UNIVERTI – Rua Presidente Pedreira, 62, Ingá, Niterói (Faculdade de Direito / UFF)
Secretaria: 2ª a 5ª feira, das 13 às 17 horas 

Presidente Waldenir de Bragança / Vice
Tesoureira Aurenita Caldas / 1ª Tesoureira

UNIVERTI: EM DEFESA DO DIREITO

 

26º ANIVERSÁRIO DA

Abril é o mês que assinala a criação da nossa Universidade Aberta da Terceira Idade. É mês de 
esperança, de descobrimento, de renovação de nossas crenças de que podemos transformar para 
melhor o ambiente em que vivemos.

Nós somos abastecidos pela energia da amizade, do afeto que brota na convivência fraterna e na 
parceria que construímos nesta Universidade, em corrente de solidariedade que constitui 
significativo patrimônio enriquecedor d

Parabéns à nossa UNIVERTI, parabéns àqueles que se associaram na sua fundação, e aos que a 
nós se juntaram para prosseguir na jornada, mantendo os 
deixando suas marcas na nossa trajetória
saudade; aos que a cada dia chegam para se juntar a nosso trabalho e cada vez mais ampliar nosso 
universo, nossas boas-vindas. A Deus
esta obra de amor por Ele inspirada.
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ANO XXV / Nº 214 – ABRIL 
tilidade Pública: Lei nº 2.816, de 31/10/1997 (Autor 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

onstituição 

Novas oficinas poderão 
ser criadas com a inscrição prévia 

cujo número de alunos 
durante período 

de dois meses serão suspensas 
podendo retomar as atividades 

Existindo duas turmas da mesma 
Oficina com menos de 12 alunos, 

AGRADECIMENTO– A Diretoria agradece sua 
preciosa e indispensável colaboração
compareçam até o dia 10 – 

UNIVERTI. Quem vai viajar, passe antes na Secretaria!
 
TRABALHOS / ALUNOS – A Comissão do Boletim 
pede que os textos sejam fornecidos digitados sempre 
que possível, pelo e-mail univerti.niteroi@gmail

 
ANIVERSÁRIO – Dia 15 vamos comemorar 26 anos 
de nossa UNIVERTI, com Missa em Ação de Graças, 
Almoço de Confraternização e Solenidade 
Médico Fluminense / AMF (veja a programação).

 

Rua Presidente Pedreira, 62, Ingá, Niterói (Faculdade de Direito / UFF)
Secretaria: 2ª a 5ª feira, das 13 às 17 horas – E-mail: univerti.niteroi@gmail.com 

Presidente Waldenir de Bragança / Vice-Presidente Roberto Gonçalves / Secretária Dulce Mattos 
Aurenita Caldas / 1ª Tesoureira Mirtes Pessanha / Diretora Sociocul

 

ITO DE VIVER COM DIGNIDADE TODAS AS

º ANIVERSÁRIO DA UNIVERTI: CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO

Abril é o mês que assinala a criação da nossa Universidade Aberta da Terceira Idade. É mês de 
esperança, de descobrimento, de renovação de nossas crenças de que podemos transformar para 
melhor o ambiente em que vivemos. 

Nós somos abastecidos pela energia da amizade, do afeto que brota na convivência fraterna e na 
parceria que construímos nesta Universidade, em corrente de solidariedade que constitui 
significativo patrimônio enriquecedor de nossas vidas. 

Parabéns à nossa UNIVERTI, parabéns àqueles que se associaram na sua fundação, e aos que a 
nós se juntaram para prosseguir na jornada, mantendo os seus nobres propósitos.
deixando suas marcas na nossa trajetória, conservamos a lembrança, com reconhecimento

; aos que a cada dia chegam para se juntar a nosso trabalho e cada vez mais ampliar nosso 
A Deus, louvamos e agradecemos, pedindo 

or Ele inspirada. 

BERTA DA TERCEIRA IDADE 
 DE 2019 

1997 (Autor – Deputado Cory Pillar) 

 

A Diretoria agradece sua 
ndispensável colaboração, pedindo que 

 a ação mantém viva a 
viajar, passe antes na Secretaria! 

Comissão do Boletim 
pede que os textos sejam fornecidos digitados sempre 

univerti.niteroi@gmail. 

vamos comemorar 26 anos 
com Missa em Ação de Graças, 

Almoço de Confraternização e Solenidade na Casa do 
(veja a programação). 

Rua Presidente Pedreira, 62, Ingá, Niterói (Faculdade de Direito / UFF) 
mail: univerti.niteroi@gmail.com  

Presidente Roberto Gonçalves / Secretária Dulce Mattos 
Mirtes Pessanha / Diretora Sociocultural Zeneida Seixas 

AS ETAPAS DA EXISTÊNCIA

UNIVERTI: CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO 

Abril é o mês que assinala a criação da nossa Universidade Aberta da Terceira Idade. É mês de 
esperança, de descobrimento, de renovação de nossas crenças de que podemos transformar para 

Nós somos abastecidos pela energia da amizade, do afeto que brota na convivência fraterna e na 
parceria que construímos nesta Universidade, em corrente de solidariedade que constitui 

Parabéns à nossa UNIVERTI, parabéns àqueles que se associaram na sua fundação, e aos que a 
nobres propósitos. Dos que partiram, 

, com reconhecimento e 
; aos que a cada dia chegam para se juntar a nosso trabalho e cada vez mais ampliar nosso 

 que continue a abençoar 



 

PROGRAMAÇÃO DE 
 

01/04 
2ª feira 

 

08/04 
2ª feira 

 

15/04 
2ª feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29/04 
2ª feira 

14h – “Exercícios para a Memória
Dr. Waldenir de Bragança, Presidente da UNIVERTI
 

14h – “Dermatologia e Autoestima
Dra. Alice Gabay, Dermatologista
 

26 ANOS DA UNIVERTI
10h – Missa em Ação de Graças na Igreja de São Lucas da Casa do 
 celebrada pelo Monsenhor Elídio Robaina
12h – Almoço de Confraternização 
Restaurante da Associação Médica Fluminense (adesão)
14h – Solenidade Comemorativa do 26º Aniversário
Salão da AMF (Av. Roberto Silveira, 123, Icara
- Hino Nacional, Oração de Graças
- Homenagem da Comunidade: entidades públicas e particulares,
científicas e sociais – Apresentação Coral da UNIVERTI
 

NÃO HAVERÁ AULA NO DIA 22/04
 

14h – OURO DA CASA 
Tema: “Impressões sobre Clássicos da Literatura Infantil”
Coordenação: Profa. Alba Helena Corrêa 
 

Após as aulas haverá sessões de 
 
UNIVERTI – 26 ANOS EM DEFESA DA DIGNIDADE DO IDOSO 
consciência sobre a pessoa idosa, suas aspirações e seus problemas. Integrar o idoso no 
universo social maior, levando-o a participar ativamente dos valores e 
de nosso tempo é tarefa nobre, que a todos incumbe

AULAS GERAIS / OFICINAS DE
 

Biodança – Profa. Virgínia Flach, 5ª feira, 14h 
e 15h30min – Monitora Zeneida Seixas

Canto Coral – Prof. Daniel Marinho
15h15min – Monitora Alzenides Ferreira da Silva

Ensaios Memória / Viva – Profa. 
Sales, 4ª feira, 14h; e Profa. Elisa Machado 

Faria, 5ª feira, 14h e 15h30min

Espanhol – Prof. Jurandi Alves Siqueira 
4ª feira, 15h30min e 5ª feira, 15h30min
Monitora Alzenides Ferreira da Silva

Francês – Profa. Maria Izabel Bezerra,
4ª feira, 14h30min e 15h30min 

Inglês – Profa. Mônica Mello Afonso

“Chega a bela primavera; e 
a alma humana é capaz de renascer também.

 

PROGRAMAÇÃO DE ABRIL DE 2019 

Exercícios para a Memória”  
Dr. Waldenir de Bragança, Presidente da UNIVERTI 

Dermatologia e Autoestima” 
Dra. Alice Gabay, Dermatologista 

26 ANOS DA UNIVERTI – PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
Missa em Ação de Graças na Igreja de São Lucas da Casa do 

celebrada pelo Monsenhor Elídio Robaina 
Almoço de Confraternização  

Restaurante da Associação Médica Fluminense (adesão)  
Solenidade Comemorativa do 26º Aniversário 

Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí) 
de Graças – Saudação pelo Presidente da 

Homenagem da Comunidade: entidades públicas e particulares, culturais, 
Apresentação Coral da UNIVERTI – Confraternização 

NÃO HAVERÁ AULA NO DIA 22/04 

DA CASA – Revelando Talentos em Prosa, Verso e Canto 
Tema: “Impressões sobre Clássicos da Literatura Infantil” 
Coordenação: Profa. Alba Helena Corrêa – Participação dos Alunos

Após as aulas haverá sessões de perguntas e respostas

EM DEFESA DA DIGNIDADE DO IDOSO – “Cresce no Brasil a 
consciência sobre a pessoa idosa, suas aspirações e seus problemas. Integrar o idoso no 

o a participar ativamente dos valores e dos bens culturais 
que a todos incumbe”. (José Papa Junior) 

 
DE ATIVIDADES / Faculdade Direito (Presidente

Profa. Virgínia Flach, 5ª feira, 14h  
Monitora Zeneida Seixas 

Daniel Marinho – 2ª feira, 
Monitora Alzenides Ferreira da Silva 

Profa. Cristina  
Elisa Machado  

5ª feira, 14h e 15h30min 

Prof. Jurandi Alves Siqueira  
4ª feira, 15h30min e 5ª feira, 15h30min 
Monitora Alzenides Ferreira da Silva 

Profa. Maria Izabel Bezerra, 
4ª feira, 14h30min e 15h30min  

Mello Afonso, 3ª feira, 

14h, 15h e 16h – Monitora

Italiano – Profa. Maria de Fátima Rocha,
3ª feira, 

Oficina do Corpo* –
4ª e 6ª feira, 10h40min 

Português – Profa. Neusa de Aguiar Brum
5ª feira, 14h – Monitora Marilda Teixeira Natal

Teatro – Prof. Jurandi Alves Siqueira 
14h – Monitora Mirtes Henriques Pessanha

Yoga* – Prof. Arlindo Fiorentim
9h30min; e 5ª feira

* Local: Instituto Ortobio
 

 
 

Chega a bela primavera; e enquanto a Natureza revive seu encanto, 
a alma humana é capaz de renascer também.”       Harriet Ann Jacobs
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Missa em Ação de Graças na Igreja de São Lucas da Casa do Médico, 

Saudação pelo Presidente da UNIVERTI 
culturais,  

Confraternização  

Revelando Talentos em Prosa, Verso e Canto  

Participação dos Alunos 

perguntas e respostas 

Cresce no Brasil a 
consciência sobre a pessoa idosa, suas aspirações e seus problemas. Integrar o idoso no 

dos bens culturais 

(Presidente Pedreira, 62, Ingá) 

Monitora Ilda Machado Taveira 

Profa. Maria de Fátima Rocha, 
3ª feira, 15h e 16h 

– Profa. Patrícia Lopes 
4ª e 6ª feira, 10h40min  

Profa. Neusa de Aguiar Brum 
Monitora Marilda Teixeira Natal 

Prof. Jurandi Alves Siqueira – 4ª feira, 
Monitora Mirtes Henriques Pessanha 

Prof. Arlindo Fiorentim – 2ª feira, 
ª feira, 8h20min 

Local: Instituto Ortobio (Miguel de Frias, 40 / 5º) 

seu encanto,  
Harriet Ann Jacobs  



 

Saúde – e o tema para este ano é “Saúde Universal

Saúde universal significa garantir que todas as pessoas tenham acesso, sem discriminação, a 
serviços integrais de qualidade, sem enfr
implementação de políticas e ações com enfoque multissetorial para abordar os determinantes 
sociais da saúde e promover o comprometimento de toda a sociedade com a saúde e o bem
saúde universal não diz respeito apenas a garantir que todos estejam cobertos, mas que todos tenham 
acesso a cuidados quando precisarem, onde quer que estejam.

Em 2019, o Dia Mundial da Saúde marca o fim das celebrações do 70º aniversário da OMS. Na 
Região das Américas, estas celebraçõe
e todos, em todos os lugares”. A data é comemorada após a Conferência Global sobre Atenção 
Primária à Saúde de 2018, e antes da reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações
sobre Cobertura Universal de Saúde, que acontecerá em setembro deste ano. Ambos os eventos 
representam uma grande oportunidade para a OPAS/OMS reiterar seu compromisso com a saúde de 
todas as pessoas, com foco no papel fundamental da atenção primár
saúde universal. 

Como expressão da Saúde para todos no século XXI, a saúde universal 
requer o envolvimento de todos os setores da sociedade para combater a 
pobreza, a injustiça social, as lacunas educacionais e as condições p
vida, entre outros fatores que influenciam a saúde das pessoas. Todos têm um 
papel a desempenhar, estimulando debates e contribuindo para o diálogo sobre 
políticas que podem ajudar o seu país a alcançar e manter a saúde universal.

5 BOAS PRÁTICAS DE SAÚDE PARA O IDOSO

1- Instale pisos antiderrapantes – As q
muito perigosas para os idosos, pois seus ossos 
já não são tão fortes; em caso de
recuperação pode ser bem mais demorada. 
Pisos antiderrapantes são importantes
principalmente em rampas e degraus lisos.

2- Use calçados bem adaptados 
importante usar modelos que se 
bem ao pé; evite solas gastas, e busque 
antiderrapantes, que diminuem o risco de 
escorregões.  

3- Instale barras de apoio nos banheiros
As barras de apoio dão mais segurança para
que você se locomova com facilidade e 
confiança ao usar o banheiro, tomar banho, etc. 

“O homem ocioso não conhece a satisfação do descanso

 TEMA DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE 2019: 
SAÚDE UNIVERSAL

     

O Dia Mundial da Saúde é celebrado em 7 de abril, 
com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a 
importância da preservação da saúde para ter uma melhor 
qualidade de vida. Anualmente, este dia é destinado a 
discutir um tema específico que repre
na agenda internacional da Organização Mundial da 

Saúde Universal”. 

Saúde universal significa garantir que todas as pessoas tenham acesso, sem discriminação, a 
serviços integrais de qualidade, sem enfrentar dificuldades financeiras. Requer a definição e 
implementação de políticas e ações com enfoque multissetorial para abordar os determinantes 
sociais da saúde e promover o comprometimento de toda a sociedade com a saúde e o bem

não diz respeito apenas a garantir que todos estejam cobertos, mas que todos tenham 
acesso a cuidados quando precisarem, onde quer que estejam. 

Em 2019, o Dia Mundial da Saúde marca o fim das celebrações do 70º aniversário da OMS. Na 
estas celebrações foram enquadradas sob o tema “Saúde universal: para todas 

A data é comemorada após a Conferência Global sobre Atenção 
Primária à Saúde de 2018, e antes da reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações
sobre Cobertura Universal de Saúde, que acontecerá em setembro deste ano. Ambos os eventos 
representam uma grande oportunidade para a OPAS/OMS reiterar seu compromisso com a saúde de 
todas as pessoas, com foco no papel fundamental da atenção primária à saúde para avançar rumo à 

Como expressão da Saúde para todos no século XXI, a saúde universal 
requer o envolvimento de todos os setores da sociedade para combater a 
pobreza, a injustiça social, as lacunas educacionais e as condições precárias de 
vida, entre outros fatores que influenciam a saúde das pessoas. Todos têm um 
papel a desempenhar, estimulando debates e contribuindo para o diálogo sobre 
políticas que podem ajudar o seu país a alcançar e manter a saúde universal.

 
PRÁTICAS DE SAÚDE PARA O IDOSO (Fonte: Blog Ortoponto)

 
As quedas são 

muito perigosas para os idosos, pois seus ossos 
em caso de fraturas, a 

recuperação pode ser bem mais demorada. 
sos antiderrapantes são importantes, 

principalmente em rampas e degraus lisos.  

bem adaptados – É 
modelos que se ajustem 

, e busque solados 
que diminuem o risco de 

Instale barras de apoio nos banheiros – 
As barras de apoio dão mais segurança para 

com facilidade e 
confiança ao usar o banheiro, tomar banho, etc.   

4- Tenha acompanhamento méd
pessoas devem ir ao médico pelo menos uma 
vez a cada 6 meses. Para o idoso

é ainda mais essencial
poderá pedir exames para verificar sua 
saúde, recomendar mudanças na 
alimentação e indicar a ingestão de 

suplementos ou medicamentos para 
melhorar sua qualidade de vida.

5- Pratique atividades físicas
precisam se exercitar para evitar doenças e 

também para se manterem ativos. Por 
isso, são importantes as

exercícios em academias, 
musculação, aeróbica, 

 
O homem ocioso não conhece a satisfação do descanso”      Albert Einstein
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TEMA DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE 2019:  
SAÚDE UNIVERSAL 

    

O Dia Mundial da Saúde é celebrado em 7 de abril, 
com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a 
importância da preservação da saúde para ter uma melhor 
qualidade de vida. Anualmente, este dia é destinado a 
discutir um tema específico que representa uma prioridade 
na agenda internacional da Organização Mundial da 

Saúde universal significa garantir que todas as pessoas tenham acesso, sem discriminação, a 
entar dificuldades financeiras. Requer a definição e 

implementação de políticas e ações com enfoque multissetorial para abordar os determinantes 
sociais da saúde e promover o comprometimento de toda a sociedade com a saúde e o bem-estar. A 

não diz respeito apenas a garantir que todos estejam cobertos, mas que todos tenham 

Em 2019, o Dia Mundial da Saúde marca o fim das celebrações do 70º aniversário da OMS. Na 
Saúde universal: para todas 

A data é comemorada após a Conferência Global sobre Atenção 
Primária à Saúde de 2018, e antes da reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas 
sobre Cobertura Universal de Saúde, que acontecerá em setembro deste ano. Ambos os eventos 
representam uma grande oportunidade para a OPAS/OMS reiterar seu compromisso com a saúde de 

ia à saúde para avançar rumo à 

Como expressão da Saúde para todos no século XXI, a saúde universal 
requer o envolvimento de todos os setores da sociedade para combater a 

recárias de 
vida, entre outros fatores que influenciam a saúde das pessoas. Todos têm um 
papel a desempenhar, estimulando debates e contribuindo para o diálogo sobre 

  

(Fonte: Blog Ortoponto) 

companhamento médico – Todas as 
devem ir ao médico pelo menos uma 

. Para o idoso, esse cuidado 
é ainda mais essencial. Assim, o médico 

poderá pedir exames para verificar sua 
saúde, recomendar mudanças na 
alimentação e indicar a ingestão de 

ntos ou medicamentos para 
a qualidade de vida. 

atividades físicas – Os idosos 
precisam se exercitar para evitar doenças e 

também para se manterem ativos. Por 
são importantes as caminhadas ou 
em academias, como o pilates, 

etc. 

Albert Einstein
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“Abençoados os que dão sem se lembrar e recebem sem esquecer”     Elizabeth Bibesco

SORVETE AMIGO 
Univertianos em encontros de 
confraternização de férias (15  

e 18 de janeiro): acima, em 
primeiro plano, no sentido 

horário, Francisca Coelho de 
Almeida, Marlene Manhães, 

Ivani Pereira, Edna Boa Hora, 
Dilma Mello dos Anjos e Maria 

Vitória Rodrigues; à direita, 
Lionete Silva Sales, Dilma Mello 
dos Anjos e Rosa Maria Ferreira 

Abaixo, à esquerda, a Profa. Cristina Sales, que em 18/03 proferiu palestra sobre “A Importância 
dos Exercícios para a Memória”, com o Presidente da UNIVERTI Waldenir de Bragança e,  
à direita, a Diretora Cultural da UNIVERTI Zeneida Seixas com o Dr. Luiz Carlos Pacheco,  

que em 25/03 falou sobre “Prevenção de Riscos Cardiovasculares” 
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“Não é o que temos, mas o que apreciamos que constitui nossa abundância”    John Petit-Senn 

SERESTA DA AMIZADE (22/03) – Acima, à esquerda e ao centro, 
Wilson Vianna e Dílson Tavares tocando no encontro festivo realizado 
no Palácio do Ingá; à direita, canta o aluno Milton Nascimento; abaixo, 

cantam o casal Luiz Carlos e Neusa Baffa, e Teresa Batista 

Abaixo, as participações de Silene Silveira, Carlos Moreno, Lúcia Loureiro e Ivani Pereira 

FOTOS: DULCE ROCHA DE MATTOS 

 



 
“Não sendo capaz de governar os acontecimentos, eu governo a mim mesmo

Em 11/03, na Aula Inaugural do 52º Período de Atividades, a 
Internacional da Mulher (8 de março) homenageando Alunas Pioneiras e Mulheres Prestadoras de 

Serviços – acima, o Presidente da UNIVERTI Waldenir de Bragança com as homenageadas

Em sentido horário, a partir do
homenageadas: Teresa Batista, Neide Barros Rêgo, Dulce 

Rocha de Mattos, Zeneida Seixas, Maria de Lourdes 
Teixeira, Francisca Coelho de Almeida, Neusa Silva Baffa, 

Heloiza Fidalgo, Riva Leite Costa, Leda Mendes Jorge, 
Sylvia Maria Fasc
Amaral Gaglianone, Matilde Slaibi Conti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ão sendo capaz de governar os acontecimentos, eu governo a mim mesmo

Em 11/03, na Aula Inaugural do 52º Período de Atividades, a UNIVERTI comemorou o Dia 
Internacional da Mulher (8 de março) homenageando Alunas Pioneiras e Mulheres Prestadoras de 

acima, o Presidente da UNIVERTI Waldenir de Bragança com as homenageadas

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda, as 
homenageadas: Teresa Batista, Neide Barros Rêgo, Dulce 

Rocha de Mattos, Zeneida Seixas, Maria de Lourdes 
Teixeira, Francisca Coelho de Almeida, Neusa Silva Baffa, 

Heloiza Fidalgo, Riva Leite Costa, Leda Mendes Jorge, 
Sylvia Maria Fasciotti, Alba Helena Corrêa, Regina Helena 
Amaral Gaglianone, Matilde Slaibi Conti e Márcia Pessanha
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ão sendo capaz de governar os acontecimentos, eu governo a mim mesmo”  Michel de Montaigne 

UNIVERTI comemorou o Dia 
Internacional da Mulher (8 de março) homenageando Alunas Pioneiras e Mulheres Prestadoras de 

acima, o Presidente da UNIVERTI Waldenir de Bragança com as homenageadas 

alto, à esquerda, as 
homenageadas: Teresa Batista, Neide Barros Rêgo, Dulce 

Rocha de Mattos, Zeneida Seixas, Maria de Lourdes 
Teixeira, Francisca Coelho de Almeida, Neusa Silva Baffa, 

Heloiza Fidalgo, Riva Leite Costa, Leda Mendes Jorge, 
iotti, Alba Helena Corrêa, Regina Helena 

e Márcia Pessanha 

FOTOS: CLEIDE VILLELA 



 


 

UNIVERTI – BEM VIVER X BEM QUER
 

Na Univerti 
Viver bem é bem querer 
Aprender a cada dia 
o valor do conviver... 
o cultivar a riqueza do ser  
 
Aprender a amar e ser amado 
Aprender a enfrentar obstáculos
Viver é superar dificuldades 
e com coragem, tornar-se forte 
 
Univerti 
É aprender a reconstruir... 
Conhecimentos... e sonhos... 
É desmanchar os nós dos desencantos 
e entrelaçar amizades e encantos
 
Univerti 
É revigorar no ser... a presença divina
o prazer e a alegria do bem viver...

 
BRASIL 

 
 
 
 
 

 
Brasil, Brasil, Brasil

500 anos de glória e
Brasil, Brasil, Brasil,

és o futuro de um bem
 

Em tuas verdes matas 
lindas cascatas que ao mundo seduz,

Brasil, tu és o pioneiro 
do altaneiro Cruzeiro 

 

Letra e Música:  
Milton Nascimento Ribeiro

 

“A arte afirma tudo que há de melhor no homem 
os seus sonhos e as suas esperanças. O que é 

 a consciência de nossa dependência um no outro
que reflete o verdadeiro significado da vida 

 
 
 


 

 
BEM VIVER X BEM QUERER (Rosely A. R. Diniz

Aprender a enfrentar obstáculos 

 

manchar os nós dos desencantos  
e entrelaçar amizades e encantos  

É revigorar no ser... a presença divina 
o prazer e a alegria do bem viver... 

do bem querer... 
é harmonizar-se com dignidade
 
A Univerti 
Faz brotar um novo ser
transforma a emoção 
em riqueza do coração 
 
É ser... são  

saudável
amável 
original

 
Na Univerti  
floresce a paz 

partilha
amor
zelo...

                      
                                 

Brasil 
500 anos de glória e prazer. 

Brasil, Brasil, Brasil, 
és o futuro de um bem viver. 

mundo seduz, 

Nascimento Ribeiro 

HAICAIS

A alma chora triste
Com lágrimas peroladas

Em mim derramadas.

Fazer feliz bem melhor
Nutre o coração.

As nuvens passam
Os pensamentos voam

Os sonhos chegam.
 

Tempo de esperar
Amor e felicidade

E depois sorrir.

Vilma Ribeiro Gonçalves

A arte afirma tudo que há de melhor no homem – esperança, fé, amor, beleza, oração... 
os seus sonhos e as suas esperanças. O que é arte? É como uma declaração de amor:
a consciência de nossa dependência um no outro. Uma confissão. Um ato inconsciente 
que reflete o verdadeiro significado da vida – amor e sacrifício.”      
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Rosely A. R. Diniz) 

se com dignidade 

Faz brotar um novo ser 
transforma a emoção  
em riqueza do coração  

audável 
mável  
riginal 

artilha 
mor 
elo... Por seu próprio ser 

 pelo outro ser 
           pelo conviver! 

HAICAIS 
 

A alma chora triste 
Com lágrimas peroladas 

Em mim derramadas. 
 

Ser feliz é tudo 
Fazer feliz bem melhor 

Nutre o coração. 
 

As nuvens passam 
Os pensamentos voam 

chegam. 

Tempo de esperar 
Amor e felicidade 

E depois sorrir. 
 

Vilma Ribeiro Gonçalves 
 

esperança, fé, amor, beleza, oração...  
arte? É como uma declaração de amor: 

Uma confissão. Um ato inconsciente  
 Andrei Tarkovsk 



 

 

      Os ovos de chocolate ou ovos de 
cristianismo. Costumava
a Páscoa é uma data festiva que comemora a 
ovo um símbolo de nascimento. Outros povos como os 

coloriam ovos de galinha ocos, porém em datas diferentes.

O ovo é um símbolo bastante antigo, 
renascimento da vida. Muitos séculos antes do nascimento de Cristo
Primavera (21 de Março) era um costume que celebrava o fim do Inverno e o início de uma estação 
marcada pelo florescimento da natureza. Para obterem uma boa colheita, os agricultores enterravam 
ovos nas terras de cultivo. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a cultura pagã de festejo 
da Primavera foi integrada na Semana Santa. Os cristãos passaram a
ressurreição de Cristo.  

Colorir e decorar ovos é um costume também antigo praticado no Oriente. Nos países da Europa 
Oriental os ortodoxos tornaram-se grandes especialistas em transformar ovos em obras 
de arte. Da Rússia à Grécia, costumavam pintar os ovos de vermelho. Já na Alemanha, 
a cor dominante é o verde. A tradição é tão forte que a Quinta
por Quinta-feira Verde. Na Bulgária, ao invés de se esconder os ovos, luta
na mão. Há verdadeiras batalhas. Todos têm que carregar um ovo e quem conseguir 
mantê-lo intacto até o fim será o mais bem sucedido da família até a próxima Páscoa.

 
ANIVERSARIANTES 
Regina S. Batista de Oliveira e Maria Vitória 
Maria Ramos Baldas; 15
Silva Baptista; 19

23- Edna Veiga Oliveira Alves; 24
Cynira Menezes; 30- Maria de Lourdes Teixeira

DATAS SIGNIFICATIVAS DE ABRIL

1- Dia Internacional da Mentira; 
Saúde (1948, criação Organização Mundial de Saúde) 

Hipertensão – Dia Mundial da Luta contra o Fumo 
Associação Brasileira de Imprensa,

Biblioteca; 10- Dia da Engenharia; 
13- Dia do Hino Nacional Brasileiro; 

da Conservação do Solo –
Aberta da Terceira Idade – 15
do Hemofílico; 18- Dia Nacional do 

19- Dia do Índio (1944) –
TIRADENTES – Dia do Policial
22- Descobrimento do Brasil (1500) 

Brasileira – Dia da Força Aérea Brasileira; 
25- Dia Internacional da ONU; 26

Arterial; 27- Dia da Empregada Doméstic
Sacerdote – Dia do Engraxate; 

Segurança e da Saúde no Trabalho; 
Nacional da Mulher – Dia do Ferroviário 

 

“Em caráter, maneiras, estilo, todas as coisas,

FELIZ PÁSCOA – 21 DE ABRIL

Os ovos de chocolate ou ovos de Páscoa são uma tradição milenar relacionada ao 
. Costumava-se pintar um ovo oco de galinha de 

é uma data festiva que comemora a ressurreição 
um símbolo de nascimento. Outros povos como os gregos

ocos, porém em datas diferentes. 

O ovo é um símbolo bastante antigo, anterior ao Cristianismo, que representa a fertilidade e a 
Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, a troca de ovos no Equinócio da 

Primavera (21 de Março) era um costume que celebrava o fim do Inverno e o início de uma estação 
lo florescimento da natureza. Para obterem uma boa colheita, os agricultores enterravam 

ovos nas terras de cultivo. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a cultura pagã de festejo 
da Primavera foi integrada na Semana Santa. Os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da 

Colorir e decorar ovos é um costume também antigo praticado no Oriente. Nos países da Europa 
se grandes especialistas em transformar ovos em obras 

a, costumavam pintar os ovos de vermelho. Já na Alemanha, 
a cor dominante é o verde. A tradição é tão forte que a Quinta-feira Santa é conhecida 

feira Verde. Na Bulgária, ao invés de se esconder os ovos, luta-se com eles 
atalhas. Todos têm que carregar um ovo e quem conseguir 

lo intacto até o fim será o mais bem sucedido da família até a próxima Páscoa.

ANIVERSARIANTES DE ABRIL: 3- Marilene Martins Cunha; 10
Regina S. Batista de Oliveira e Maria Vitória Rodrigues Silva; 11
Maria Ramos Baldas; 15- Querubina de Oliveira Mello Ferreira; 16
Silva Baptista; 19- Carmem Lucia Pereira e Nilta Teixeira de Freitas; 

Edna Veiga Oliveira Alves; 24- Rosileia Marques; 25- Edna Lopes de Carvalho; 28
Maria de Lourdes Teixeira.  

 

DATAS SIGNIFICATIVAS DE ABRIL 
 

Dia Internacional da Mentira; 5- Dia das Telecomunicações; 7-
Organização Mundial de Saúde) – Dia Mundial do Combate à 

Dia Mundial da Luta contra o Fumo – Dia Nacional do Jornalista (Fundação 
Imprensa, 1908); 8- Dia Mundial de Luta contra o Cânc

Dia da Engenharia; 11- Dia Mundial da Doença de Parkinson; 
Dia do Hino Nacional Brasileiro; 14- Dia do PAN-AMERICANISMO; 

– Dia da UNIVERTI (Criação da Universidade 
15/04/93); 17- Dia da Compreensão Mundial 

Dia Nacional do Livro Infantil / Monteiro Lobato; 
– Dia do Exército Brasileiro; 

Dia do Policial – Dia Mundial do Bombeiro;
Descobrimento do Brasil (1500) – Dia Internacional da Terra – Dia da Comunidade Luso

Dia da Força Aérea Brasileira; 23- Dia Mundial do Livro e do Direito Auto
26- Dia da 1ª Missa – Dia Nacional de Combate à Hipertensão 

Dia da Empregada Doméstica – Dia Mundial do Teatro 
Dia do Engraxate; 28- Dia da Educação – Dia da Sogra –

da Saúde no Trabalho; 29- Dia Internacional da Dança; 
Dia do Ferroviário (1ª Estrada de Ferro do B

  
todas as coisas, a suprema excelência é a simplicidade
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1 DE ABRIL 

são uma tradição milenar relacionada ao 
de cores bem alegres, pois 
 de Jesus Cristo, sendo o 

gregos e os egípcios também 

, que representa a fertilidade e a 
, a troca de ovos no Equinócio da 

Primavera (21 de Março) era um costume que celebrava o fim do Inverno e o início de uma estação 
lo florescimento da natureza. Para obterem uma boa colheita, os agricultores enterravam 

ovos nas terras de cultivo. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a cultura pagã de festejo 
ver no ovo um símbolo da 

Colorir e decorar ovos é um costume também antigo praticado no Oriente. Nos países da Europa 
se grandes especialistas em transformar ovos em obras 

a, costumavam pintar os ovos de vermelho. Já na Alemanha, 
feira Santa é conhecida 

se com eles 
atalhas. Todos têm que carregar um ovo e quem conseguir 

lo intacto até o fim será o mais bem sucedido da família até a próxima Páscoa. 

Marilene Martins Cunha; 10- Maria 
Rodrigues Silva; 11- Rosa 

Querubina de Oliveira Mello Ferreira; 16- Sonia 
Carmem Lucia Pereira e Nilta Teixeira de Freitas;  

Edna Lopes de Carvalho; 28- Maria 

- Dia Mundial da 
Dia Mundial do Combate à 

Dia Nacional do Jornalista (Fundação 
Dia Mundial de Luta contra o Câncer; 9- Dia da 

Dia Mundial da Doença de Parkinson; 12- Dia do Obstetra; 
; 15- Dia Nacional 

(Criação da Universidade 
Dia da Compreensão Mundial – Dia 

Monteiro Lobato;  
rasileiro; 21- Suplício de 

Mundial do Bombeiro;  
Dia da Comunidade Luso-

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral;  
Dia Nacional de Combate à Hipertensão 

Dia Mundial do Teatro – Dia do 
– Dia Mundial da 

Dia Internacional da Dança; 30- Dia 
o Brasil, 1854) 
    

a simplicidade”  H. Longfellow 


