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EMILY GUEDERT DE ARAÚJO
Nascimento: 17 de Janeiro de 1994 | Na eternidade: 20 de Maio de 2007
Sua vida foi interrompida tragicamente
por um projétil disparado de um revolver, à
queima roupa. A ação feita por um marginal de 14
anos, que não obtendo
sucesso no seu intuito de
roubar-lhe uma máquina
fotográfica, covardemente e sabedor de sua impunidade tomou esta atitude monstruosa.
A vida desta menina
foi interrompida, mas de
certo não deixaremos
cair em esquecimento
sua alma alegre, generosa, carinhosa e amiga.
Desde seu nascimento, como toda criança, só
trouxe alegria a sua família. Menina doce e alegre, de trato fácil, foi sem
dúvida um presente sublime que Deus emprestou a todos que dela puderam ganhar um
sorriso e que guardam imensas
saudades.
Seus pais, quando tristes por
algum problema recebiam dela um
sorriso tão bonito, generoso, doce
e meigo que conseguia fazer um
carinho na alma e o ânimo
retornava. Aquele sorriso era como
um analgésico. Quantas vezes ouvimos isso das várias pessoas que
a conheceram.

Nos pouco mais de seus treze
anos de vida, pegando depoimentos dos que a ela rodeavam com
certeza há material para um belo
livro. Talvez com o título: “Um
anjo ao nosso lado!”
No dia 20 de Maio completouse 4 anos deste assassinato. Neste
dia houve a celebração de uma
missa na paróquia Nossa Senhora
do Amparo onde a família recebeu o carinho dos parentes, amigos e da comunidade que tanto

respeita os ideais
deixados por
esta linda criança e mantidos
por sua família
através da ONG
Emily, Uma Paixão Pela Vida.
Na oportunidade, a pedido
dos pais da menina, Wilson
Caetano
e
Ângela, as pessoas presentes levaram um quilo
de alimento não
perecível. A arrecadação foi um
sucesso e mais de
100 quilos foram
entregues pela
sociedade e doados a ONG Frutos do Amanhã.
A ação mais uma vez foi noticiada pela mídia através das tevês
Tribuna e Record e nos jornais A
Tribuna e Expresso Popular. Wilson Caetano mais uma vez agradece a população que assim como
ele busca por uma sociedade mais
justa. “Agradecemos também aos
profissionais de comunicação que
nos ajudam a manter esta bandeira
erguida, firme e forte, pois sem eles
isto não seria possível, jornalismo
responsável e solidário”, finaliza.

ROUBOS E ASSALTOS, QUEM ESTÁ LIVRE?
Nossa região esta sendo assolada por vários crimes inclusive assassinatos. Infelizmente a maioria
das vítimas, por diversos motivos,
não vai até uma Delegacia de Polícia prestar queixa e fazer o Boletim de Ocorrências.
É sabido que dentre os motivos para não irem é o tempo de
espera, a exposição e dúvida quanto à eficácia da reclamação.
Lembramos a todos que somente com o registro destes crimes é
que poderemos ter um aumento
efetivo do contingente de policiais
na região. Se não há registro não
há crime, então não há necessidade de aumentar o efetivo. Desta
maneira ficamos todos prejudicados, nós, sociedade e os próprios

policiais que não conseguem ter um
mínimo de condição de trabalho.
Se você foi vítima de algum crime e quiser apresentar seu depoimento entre em contato conosco, tomaremos a informação somente sobre o fato e no mais absoluto sigilo.
Esta informação servirá para podermos mapear nossa região com o tipo
de crime mais comum, a forma como
esta sendo executado e os horários mais
perigosos. De posse destes dados poderemos solicitar a nossa polícia uma
atuação mais efetiva em horários e locais específicos.
Colabore, o benefício será de todos, faça sua parte! Nosso telefone para
contato é (13) 3022-3847 - 7822-1493
ID 126*79670

MÊS DAS CRIANÇAS
Neste ano a festa para as crianças elaborada pela nossa amiga Isabel e seu marido Chicão
foi comemorado no dia 1º de
Outubro. Foi um sucesso, dito e
aplaudido pelas pessoas mais interessadas, as crianças.
Há 21 anos a Isabel faz em
frente a sua residência, na Vila
São Jorge em São Vicente, a comemoração desta data com ajuda da comunidade onde cada um
leva alguma coisa, e assim é feita uma maravilhosa festa, com
muito carinho e sorrisos.
Neste ano até o pequeno
Gabriel se fez presente, uma maravilha.

Parabéns Isabel e Chicão por
este lindo gesto de amor as crianças.
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Casa Anderson

Associação Vicentina de Atendimento a
Crianças Portadoras de Paralisia Cerebral

Fundada em 2008 pelas mães
de jovens com paralisia cerebral,
o objetivo da Casa Anderson é
propiciar melhor qualidade de
vida e integração social aos seus
jovens com paralisia cerebral,

punidos por tanto tempo a
passarem
suas
vidas
enclausuradas dentro de suas
casas. Atualmente a associação
beneficente atende gratuitamente
jovens dos 12 aos 23 anos,

Campanha para doação de óleo vegetal usado

O QUE VOCÊ FAZ COM O SEU?
Continuamos
com
a
campanha para arrecadação de
óleo vegetal usado, o óleo de
cozinha. Converse com seu
parente, com seu vizinho e
ajude-nos a aumentar a
arrecadação. Ligue-nos que
iremos até o local para recolher.
Converse com seu síndico e
autorize a instalação de um
tambor (50 litros e limpo) em
local isolado para que os
próprios condôminos possam
descartar seu óleo usado e assim
que estiver cheio retiramos e
trocamos por outro vazio. A
economia com certeza será
grande para o condomínio.
Lembre-se: Ao resfriar, a
gordura torna-se sólida e forma
blocos, que irão com o tempo
entupir sua rede de esgoto.

Você também pode
descartar este óleo nos
seguintes locais:
-No Centro – Vip Elétrica
(elétrica,
hidráulica,
construção / informática e
segurança)
Rua Jacob Emmerich, 788
-Na Vila São Jorge –
Bazar
Jóia
(elétrica,
hidráulica,
ferragens,
ferramentas, materiais básicos
e acabamento)
Rua Costa Rego, 59
-Na
Biquinha
–
Associação Casa Anderson
Rua Padre Anchieta, 75
Contatos: ONG Frutos do
Amanhã (13) 3566-9798 com
Heloísa
Projeto Emily (13) 30223847 com Wilson ou Ângela.

Todo óleo recolhido é comercializado e o valor arrecadado é
revertido para a ONG Frutos do Amanhã na manutenção do
projeto de reforço escolar para crianças carentes que estudam
na rede pública.

oriundos de diversos bairros da
Cidade. Lá são submetidos a seções
de fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia e aulas com
professores especializados em
educação especial.
Para se manter a Casa Anderson
necessita do apoio da comunidade
e empresários da Região.
Solidarize-se também com esta
causa e torne-se colaborador
mensalista da instituição, doando
a quantia de R$ 10,00 mensais.
Podem ser doadas, também, fraldas
geriátricas (preferencialmente
tamanho P), fraldas juvenis
(preferencialmente tamanho P),
material de higiene e material de
limpeza ou ainda o trabalho
voluntário.
A Casa Anderson está de portas
abertas para receber sua visita.
Veja de perto a alegria e o amor
dessas crianças.
A associação fica na Rua Padre
Anchieta, 79, no Centro de São
Vicente. O telefone para contato
(13) 3016-1026.

BINGO DO GABRIEL
A família do menino Gabriel
agradece muito a todos que comparecem e prestigiam seu bingo
beneficente, que tem sido um sucesso e o objetivo do evento sendo atingido.
Ajude com prendas ou participando do bingo que se realiza
uma vez a cada mês.
O próximo bingo será em 13
de Novembro de 2011 a partir
das 15h.
Local: Instituição Lar
Cinderela, Rua Santo Antonio, s/
nº, Jardim Guassú, São Vicente/SP
(em frente ao Posto Policial - 1º
Batalhão da Polícia Militar de São
Vicente).
Participe com sua família, desfrute de horas descontraídas na
companhia de amigos e o mais
importante, ajudar uma criança
especial. Contato com Simone ou
Marcelo fone: (13) 3568-1152.
Gabriel é portador de síndrome

FRUTOS DO AMANHÃ
A ONG Frutos do Amanhã
instalada na Vila Nova São
Vicente, Área Continental está
atendendo crianças carentes da
região que estudam na rede pública entre a 1ª e 5ª séries com o
projeto “Reforço Escolar” mas
necessita da colaboração voluntária, pois a demanda é menor
que a procura. Há muitas crianças na fila de espera para iniciar
as aulas de reforço, então se você
puder doar um pouco do seu tempo será muito bem recebida.
A ONG também fornece alimentação para alguns destes jovens, muito carentes, se você puder e quiser colaborar doe alimentos não perecível. O mais necessário é leite integral.

Além do reforço escolar a
ONG oferece aulas de dança e
em elaboração aulas de artesanatos.
A ONG
fica na Rua
Sete, nº 180
na
Vila
Nova São
Vicente, na
Área Continental. da
Cidade.
A presidente
e
idealizadora
dos projetos
é a Heloísa e
seu telefone
é 3566-9798.

de west, paralisia cerebral,
hipotireoidismo,
refluxo
gastroensofágico, esofagite,
duodenite, gastrite, hipotonia, sub
luxação no quadril, problemas com
temperatura ambiental aonde chega a ter 40 graus de febre de repente no calor e quadros de pneumonia no frio, é cadeirante, tem asma,
e não come pela boca, usa uma sonda na barriguinha para se alimentar e tomar as muitas medicações.
Acesse o Blog arte28.blogspot.com
e veja os belos trabalhos manuais
que a Simone, mãe do Gabriel,
executa com muito carinho e que
você pode adquirir. Prestigie,
divulgue para sua lista de email,
acompanhe. Seja solidário, passe
esta idéia adiante.
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Justiça já!
MAIS UMA CENA DE IMPUNIDADE
Um jovem de 15 anos, um celular e um marginal menor de idade com arma de fogo. Essa é a
cena que mais uma vez se repete
na Vila São Jorge em São Vicente,
no fim da tarde de segunda-feira,
dia 17 de outubro. A vítima,
André Barros dos Santos Junior,
que depois de muito lutar a favor
da vida, acabou falecendo na tarde de sexta-feira, dia 21.
André tinha ido buscar sua namorada na escola e na porta da
casa dela reagiu a um assalto e
acabou levando um tiro no rosto.
Contando a história nos vem na
memória o assassinato da Emily.
Exatamente há 4 anos, no mesmo
bairro e da mesma maneira: menor de idade armado.
Aí nos perguntamos: Quantos
mais precisarão morrer para que
os órgãos públicos tomem as atitudes cabíveis e necessárias em
favor da vida, da população, do
ser humano? Há mais de quatro
anos Wilson Caetano e Ângela
lutam por isso. Por uma cidade
mais segura para que as pessoas
possam caminhar tranquilas, mas

infelizmente não é isso que acontece.
“Desde 2007, quando a minha
filha morreu, a saúde piorou. A
segurança, piorou. A impunidade, piorou. E o Estatuto da Criança e do Adolescente continua
sendo um grande anacronismo. O
Código Penal, a mesma coisa.
Menores continuam matando menores a troco de nada. E as mesmas meia dúzia de cabeças que
pensam a Justiça no Brasil seguem omissas. Nesse período já
foram 12 casos semelhantes só
em São Vicente”, desabafou Wilson.
Para mostrar a insatisfação e a indignação com o
que têm acontecido, dezenas
de alunos da escola Neves
Prado Monteiro, na divisa de
Santos com São Vicente,
com ajuda do Projeto Emily,
foram para as ruas com cartazes e gritos por justiça.
“Temos que nos movimentar, cobrar de quem for preciso. As ruas são escuras, há
caminhões estacionados por
todo bairro. Não há policiamento. Isso precisa mudar”,
relata Wilson.

MENORES DE IDADE - A Polícia Civil de São Vicente deteve
três adolescentes, de 14, 15 e 17
anos, acusados de ligação com a
tentativa de assalto ao André e
sua namorada. Dois deles teriam
praticado o crime e o terceiro
emprestado a arma. O trio, que
é de Santos, foi pego na manhã
de sexta-feira. E por se tratar de
menores, poderá ser aplicada a
“medida socioeducativa de
internação em estabelecimento
educacional”, cujo prazo não poderá exceder três anos.
Ajude-nos a mudar o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Vá até
nosso site:
www.umapaixaopelavida.com.br
e imprima o abaixo assinado. Vamos acabar com as impunidades.
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS André morreu em consequência
de um tiro no queixo. A bala atingiu a veia carótida e se alojou
junto ao cérebro, causando
edema cerebral. Em um ato nobre seus pais autorizaram que os
órgãos fossem doados. O sepultamento do André aconteceu no
domingo, dia 23.

2011, O ANO
INTERNACIONAL DA QUÍMICA

Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou-se 2011 o Ano Internacional da Química e durante
uma semana no mês de Junho,
o Colégio Itá, em São Vicente
promoveu atividades relacionadas esse assunto. O presidente da ONG Emily, Uma Paixão Pela Vida, Wilson Caetano,
foi convidado a participar do
encerramento do evento com
a palestra “A Química na
Vida”.
Com a platéia cheia, Wilson
apresentou que a química se faz

presente no nosso dia-a-dia,
principalmente
nas
reações
transformadas
dentro do ser humano com os vários tipos de sentimentos. “Experimentamos a
todo instante alegria, o amor,
raiva, felicidade, frio, calor,
fome e vários outros ao mesmo
tempo e que acabam fazendo
com que nosso corpo se torne
uma fantástica usina de reações
químicas”, explicou Wilson.
Pelos aplausos entusiasmados
da platéia a palestra atendeu o
objetivo previsto que era mostrar
que acima de tudo o importante
é a vida, pois é dela e para ela
que a química existe.
Para saber mais sobre o Colégio Itá acesse o site
www.colegioita.com.br

MAIS UMA VERGONHA!
Em 22 de Setembro de 2011
mais uma vez nosso Grupo EUVI
se fez presente no manifesto em
favor de justiça pelo assassinato
da jovem Ana Carolina.
O local foi às
escadarias do Palácio da Justiça
em Santos.
O assassino,
seu ex marido foi
condenado a 16
anos de reclusão.
Não foi de forma

nenhuma o suficiente, pois com
as progressões de pena, o assassino não cumprirá nem um terço deste tempo. Uma vergonha.
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CRAVI

WILSON CAETANO CONSEGUE COM QUE O CENTRO DE
REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMAS CHEGUE À BAIXADA SANTISTA

No dia 11 de Agosto o governador de São Paulo Geraldo
Alckmin esteve na cidade de Santos e anunciou vários investimentos para a Baixada Santista. Para
nossa felicidade ele fez o anúncio
da instalação de um Centro de
Referência e Apoio à Vítimas, o
CRAVI.
O CRAVI, subordinado a Secretaria Estadual de Justiça, é um
posto especializado no atendimento de vítimas de crimes, como por

exemplo, latrocínio (roubo seguido de morte), assalto a mão armada, sequestro. O posto estará preparado para dar atendimento psicológico, psiquiátrico e jurídico.
O Centro proporcionará o
atendimento à vítimas de toda a
Baixada Santista e para isto esta
sendo finalizado um acordo com
uma universidade de Santos para
que as instalações, qualidade e
excelência no atendimento sejam
o ponto forte deste desafio, pois

sofrimento, as pessoas que lá
procurarem, já têm de sobra.
O CRAVI foi um pedido do
presidente da ONG Emily, Uma
Paixão Pela Vida, Wilson Caetano ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia do Estado de São
Paulo, Paulo Alexandre Barbosa que entendendo a necessidade e relevância, apresentou a
solicitação a Eloisa de Souza
Arruda, secretária de Justiça de
São Paulo, que também viu a
imensa necessidade e utilidade
Centro de Referência na Baixada.
Por sua vez, a secretária de
Justiça levou o pedido governador Geraldo Alckmin que sem
pestanejar, mandou instalar o
CRAVI em Santos, entendendo que necessidade do atendimento a estas famílias vítimas da
criminalidade que além de sofrerem com a dor da perda de uma
vida também carregam sequelas
traumáticas no resto de suas vidas.
Este é um atendimento previsto e obrigatório na Constituição
Federal desde 1988 que o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Justiça com
apoio da Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento
Social, o Sistema Nacional de As-

sistência a Vítimas e de Proteção
a Testemunhas, por força de convênio com a Secretaria Especial de
Direitos Humanos da Presidência
da República. aplica e oferece.
O presidente da ONG Emily,
Uma Paixão Pela Vida agradece ao
governador Geraldo Alckmin e as
autoridades envolvidas para que
este pedido fosse atendido;
-Paulo Alexandre Barbosa,
Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia
do Estado de SP;
- Eloísa de Souza Arruda, Secretária de Justiça do Estado de
São Paulo;
- Nicolino Bozela Junior Secretário de Segurança Alimentar da Cidade
de
São
Vicente

de vítimas de homicídios, pode
contar com o apoio do CRAVI, que
auxilia na superação dos danos
causados pela violência e também
na prevenção.
O CRAVI atende na Rua da
Barra Funda, 1032 - Barra Funda
- São Paulo, de segunda a sextafeira, das 9 às 18 horas, com
agendamento prévio pelos telefones (11) 3666 7778, 3666 7960 e
3666 7334, ou pelo e-mail:
cravi@justica.sp.gov.br.
Ou para mais informações
através da ONG Emily – Uma Paixão Pela Vida nos telefones (13)
3022-3847 ou (13) 7822-1493 id
126*79670.

Vítima de violência - O
cidadão que
desejar contribuir com a
promoção da
justiça, ou
que foi vítima
de violência,
mesmo sendo
indiretamente afetado,
como o caso
de familiares

VIVA A VIDA jornal da ONG Emily – Uma Paixão Pela Vida
Agradecemos pelo apoio sem o qual este jornal e esta edição não seriam
possíveis: • Simone Pustiglione • Dr. Fernando Paulino • Thiago Beraldes •
William Guedert de Araujo. Em especial à: Ângela Guedert de Araujo • E
nosso eterno anjo Emily Guedert de Araujo (em memória).
À todos que estão lendo esta edição saibam que este jornal é fruto de um
trabalho elaborado com muito carinho e esperemos poder estar colaborando
para termos uma sociedade mais justa e igualitária.

Wilson Caetano Presidente do Projeto Emily; Presidente da ONG Emily – Uma Paixão
Pela Vida; Presidente do EUVI – Encontro e União de Vítimas de Impunidade; Diretor
do Jornal VIVA A VIDA
www.umapaixaopelavida.com.br | www.grupoeuvi.com.br | www.facebook.com/
umapaixaopelavida
Contatos: wilsoncaetano2012@hotmail.com (13) 3022-3847 - 7822-1493 ID 126*79670
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