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Emily Guedert de Araújo
Nascimento: 17 de Janeiro de 1994
Na eternidade: 20 de Maio de 2007
Domingo, 20 de maio de 2007,
esta menina foi brutalmente
assassinada

A vida desta menina foi interrompida, mas de certo não
deixaremos cair em esquecimento sua alma alegre, generosa, carinhosa e amiga.
Nós, seus pais, quando estávamos tristes por algum
problema ela aparecia de repente, e lançando um sorriso
doce e meigo conseguia fazer-nos 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, e talvez o título pudesse ser; “Um
anjo ao nosso lado!”

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

“Emily – Cidadão do Futuro”
A possibilidade de nos unirmos formando grupos de trabalho e de ação cria a possibilidade
de cobrarmos a administração
pública, nossos políticos e nossas autoridades com mais eficácia e assim exigir o cumprimento de ações e serviços que propiciem mais qualidade de vida para
toda sociedade.
O “E.U.V.I – Encontro e União
de Vítimas da Impunidade” também esta inserido no projeto pois
vítimas da impunidade somos
todos nós que não temos atendimento digno na saúde, transporte, alimentação, educação e segurança, pois a má distribuição

Leia nesta edição

Wilson Caetano de
Araújo, presidente
do Movimento
“Uma Paixão pela
Vida”, Presidente
do Grupo EUVI E
colaborador da
ONG Frutos do
Amanhã

de renda e a corrupção é fruto do
descaso da administração pública e de políticos que não têm a
dignidade de olhar para as necessidades básicas da população.
Com você atuando conosco, participando de nossas reuniões e apon-

tando problemas ou auxiliando nas
soluções poderemos ter uma melhor
qualidade de vida e principalmente
nossas crianças terão um futuro digno. Lembre-se que a criança de hoje é
que irá administrar nossa velhice amanhã e manter nosso futuro.
Juntando-se a nós neste projeto, com certeza você tem muito a contribuir e estará prestando
um grande serviço a sua comunidade e se engrandecendo como
ser humano.
“Que ser humano é a pessoa
que vem a este mundo e não consegue deixá-lo melhor?”
Leia na pág. 3 o projeto
completo.

Reunião com o
Governador de Estado
Sr. Dr. Geraldo Alckimin
Os grupos “E.U.V.I” e “UMA PAIXÃO PELA VIDA” se reuniram as 10hs do dia 16 de Agosto de 2010 no “Colégio Nascimento” à Rua Costa Rego, 50 em São Vicente com simpatizantes
dos movimentos e os Sr’s Dr. Alberto Mourão e Cássio Navarro.
Os Sr’s Dr. Alberto Mourão e Cássio Navarro receberam
das mãos do Sr. Wilson Caetano, presidente de ambos os grupos uma carta endereçada ao futuro Governador do Estado de
São Paulo solicitando agendar um encontro deste com as pessoas participantes desta reunião.
O intuito do encontro com o Governador é de apresentar
eventos criminosos que assolaram nossa região nos últimos tempos e sensibilizá-lo para que intervenha junto à polícia no sentido de elucidar os crimes e trazer a julgamento os assassinos que
ceifaram tantas vidas e assim diminua a angustia das famílias
vitimadas e se faça justiça por estes crimes. Que através da
Secretária de Saúde as famílias vitimadas possam ter apoio psico-social e medicamentos.
Os Sr’s Dr. Alberto Mourão e Cássio Navarro de pronto
abraçaram a causa e se prontificaram a encaminhar pessoalmente nossa carta agindo como intermediários deste encontro
com o Governador do Estado (hoje eleito Dr. Geraldo Alkimim).
Fica aqui grifado que estes Senhores participaram desta reunião
e que em nenhum momento comentaram sobre suas candidaturas
deixando inclusive por depoimento que ali estavam em respeito à
luta das famílias enlutadas e por eles mesmos como pais e pessoas
inseridas e responsáveis de sua posição na sociedade.
O Presidente dos Grupos, Sr. Wilson Caetano agradeceu a
presença de todos, em especial dos Sr’s Dr. Alberto Mourão e
Cássio Navarro que abriram mão de tempo muito escasso por
estar em plena campanha política e a Diretora do Colégio Nascimento, Sra. Telma Nascimento pelo espaço cedido e por suas
colaborações com nossos movimentos sociais.

Apoio

Nosso Projeto:
Emily - Cidadão do Futuro
Página 3
Parceria:
ONG Frutos do Amanhã
Página 4

Com os candidatos Alberto Mourão e Cássio Navarro
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Emily Guedert de Araújo

O Crime
Sua vida foi interrompida tragicamente por um projétil disparado de um revolver, à queima
roupa, ação feita por um marginal de 14 anos de idade, que não
obtendo sucesso no seu intuito de
roubar-lhe uma máquina fotográfica, covardemente e sabedor de
sua impunidade tomou esta atitude monstruosa.
Talvez por pura inveja de sua
beleza e da situação que ela encontrava-se, cercada de amigos
e feliz, uma vida que este garoto
talvez nunca tenha tido.
Fica aqui uma pergunta; Qual
a culpa desta menina sobre a situação de vida que este garoto
teve? É justo pagar com sua vida
pelo descaso que os homens públicos dispensaram a este jovem?
Mas independente de qualquer
questão a situação precária e a
miséria justificam assassinatos?
Era apenas uma criança. Ela e

sua família sempre prezaram as
leis e o respeito ao próximo. Sua
educação primava pelo respeito à
vida e amor à Deus.
A má distribuição de renda, a
falta de segurança, o ensino ruim,
a falta de saúde etc., é sem dúvida
culpa da péssima política que vivemos. O maior responsável por todas estas mazelas é o poder público que não olha para a classe mais
pobre da população a não ser em
época eleitoral e a deixa largada a
própria sorte, muitas vezes nas
mãos de criminosos e traficantes.
Somente através de ações,
organizando a população é que teremos forças para cobrarmos
melhora na qualidade de vida da
nossa sociedade e entende-se por
sociedade todo ser humano, independente de sua condição financeira ou cultural, mas tendo
apenas o entendimento do respeito
ao próximo.

BREVE HISTÓRICO
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.
Nos seus treze anos de
vida, fez uma legião de amigos e fãs incondicionais.
Estudante exemplar,
atleta dedicada e acima de
tudo filha muito carinhosa, fez
balé no pré-primário que cursou
na Escola Castelinho. Nos sete
anos que fez no 1º Grau no Colégio Nascimento, foi várias vezes
campeã nos torneios internos de
matemática, estudou xadrez e
flauta, jogou handebol pela escola disputando o torneio “TV Tribuna de Handebol Feminino” sendo artilheira de seu time, disputou torneios internos na modalidade de futebol de salão, mas o
que mais gostava era o voleibol
que treinava e disputava pelo Clube de Regatas Tumiaru que em
sua homenagem eternizou o número 15, chegou inclusive em

DIREITO DO POVO

REVISÃO APOSENTADORIA

2006 a fazer parte da seleção feminina de voleibol da Cidade de
São Vicente, onde disputou algumas partidas.
Dos 11 aos 12 anos fez o 1º
catecismo na Paróquia Nossa Senhora das Graças e até seu falecimento estava cursando inglês.
Ela na sua inocência, mas com
muita dedicação afirmava que iria
fazer parte da seleção brasileira de
voleibol. Hoje sua família vendo
as equipes, a seleção brasileira, fica
a imaginá-la ali representando seu
País, sua família, seus amigos e
não há como não ficarem emocionados com a certeza de não poderem desfrutar deste prazer.

Todo cidadão que se aposentou até o ano de
2003 e teve seu benefício limitado ao teto, possui
direito a uma revisão segundo julgamento do Supremo Tribunal Federal que está pendente de publicação no Diário Oficial da União.
Esta revisão é destinada àqueles que obtiveram
o benefício limitado ao teto na época da concessão
antes da vigência das emendas constitucionais 20/
98 e 41/2003 que alteraram o teto do INSS em dezembro de cada ano.
Quem obteve a concessão antes da vigência
delas, com limitação ao teto, não teve direito ao
novo teto reajustado, causando uma disparidade de
valores que prejudicou muitos segurados.
Esta ação não pede o reajuste do benefício, mas
sim a equiparação dos novos tetos. Já existe deci-

são recente do STF (Supremo Tribunal Federal)
que pacificou o tema e determinou a revisão de todos os aposentados antes de 2003, para não limitação do teto do INSS.
Para requerer a revisão é necessário cópia do
RG, CPF, comprovante de residência atualizado,
carta de concessão do benefício e memória de cálculo do INSS.
Mais informações com o Grupo “Emily – Uma
Paixão Pela Vida”.
Telefone: (13) 3022-3847 ou através do email:
umapaixaopelavida@uol.com.br.
FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA PAULINO
Advogado e Secretário Jurídico da ONG
“Emily – Uma Paixão Pela Vida”.

“Emily - Uma Paixão pela Vida”
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Projeto “Emily - Uma Paixão pela Vida”
O Projeto Emily - Uma Paixão Pela Vida é a
união de outros projetos que totalmente aplicado poderá servir de modelo ou pelo menos
de referência para outras ações neste sentido, assim esperamos e almejamos.
Com transparência, objetivos bem delineados e as parcerias com a sociedade civil organizada, os recursos destinados deverão ser
bem aplicados e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida à sociedade onde estiver inserido, seja na forma de benefícios diretos em atendimento a grupos carentes ou no
benefício pelo bem estar daquele que estiver contribuindo com seu trabalho para a melhora desta comunidade.
Inicialmente o Projeto “Uma Paixão Pela Vida” é
compreendido do seguinte;
1 ) Abaixo Assinado – Plebiscito sobre alterações no
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Código Penal,
já implantado no site www.umapaixopelavida.com.br e que
é divulgado em todos os nossos eventos.
2 ) Jornal “A VIDA” - Jornal mensal apartidário, sem
cunho religioso, político ou de classes, sendo completamente contra qualquer forma de descriminação e privilégios.
Nosso jornal será fundamentado na apresentação de ações
de cunho social com ênfase aos projetos com ações humanistas, projetos que resgatem o jovem e propicie sua integração

no esporte, na música, na arte em geral, projetos
que retirem os carentes das ruas e lhes tragam
auto-estima, cidadania e perspectiva de um futuro
digno, projetos desenvolvidos por ONGs, grupos
ou pessoas, mas sempre com idoneidade e responsabilidade.
3 ) Projeto “Assistência Cidadão” – Estruturar um escritório para apoio, onde através dele
será centralizada as ações e acompanhando dos
projetos.
Local de atendimento a população e onde receberemos nossos parceiros, colaboradores e autoridades, apresentando e esclarecendo dúvidas
sobre os projetos.
4 ) Projeto “Criança, Cidadão do Futuro” - Atendimento de crianças e jovens através de parceria com outros
grupos ou movimentos sociais com projetos que retirem as
crianças e jovens da rua e propiciem sua inserção no esporte,
cultura etc. No apoio em reforço escolar e enaltecendo sempre as noções de companheirismo, civismo e altruísmo.
5 ) Projeto “Segurança Participativa – Sociedade &
Segurança Pública” – Apresentação do projeto para melhoria da segurança na comunidade através de palestras em
reuniões de bairros, escolas, instituições de servir etc. Em
conjunto com os órgãos oficiais de segurança e secretarias de
educação e planejamento.
No momento dispomos do telefone (13) 3022-3847 para
contato e no próximo número do Jornal Viva a Vida traremos
o endereço de nosso escritório de atendimento.

Crimes que não podem ficar impunes

Rua Dona Anita Costa, 88 - Vila Voturuá - São Vicente (13) 3013-2006
www.castelinhoalicerce.com.br | e-mail: castelinho@castelinhoalicerce.com.br

Av. Prefeito José Monteiro, 33 - Jd. Independência - São Vicente (13) 3561-3905
www.castelinhoalicerce.com.br | e-mail: castelinho@castelinhoalicerce.com.br

Em 04 de setembro de 2010 por
volta das 16h30 o jovem Bruno Alves de Castro Antunes de 17 anos
foi brutalmente assassinado na calçada da praia do Gonzaguinha em
São Vicente, em frente ao píer chamado de “Píer do Careca”. Ação
presenciada por populares e amigos do jovem e, possivelmente registrada por câmeras de monitoramento de segurança instalada a
poucos metros do local.
O assassino também de 17 anos
de idade, portanto aqui chamado
de “di menor” armado com uma faca
e por motivo fútil (briga de adolescente por namorada) avançou sobre a vítima e desferiu-lhe três facadas, não permitindo qualquer reação de defesa pela vítima.
Bruno chegou a ser socorrido
por uma equipe do resgate, mas de-

vido aos ferimentos faleceu a caminho do hospital. O assassino, o “di
menor” evadiu-se do local e seu pai
compareceu após dois dias do crime a delegacia sede de São Vicente, que registrou o caso, prontificando-se a posteriormente apresentar o filho, e que conforme a família
da vítima ocorreu após mais de duas
semanas do evento e no momento
o assassino encontra-se em local
ignorado.
Para todas as religiões e em todos os países, onde há lei e ordem,
só Deus tem o poder da vida e da
morte. Aqui no Brasil o “Di Menor”
também é Deus, pois mata quando
e quantos quiserem e da forma que
achar mais conveniente, muitas vezes de forma bárbara e cruel e sua
ação não pode ser taxada de crime,

somente ato infracional, e não poderá receber uma punição somente
uma medida sócia educativa.
Dizem que “a justiça é cega”,
então esta mais do que na hora de
retirar-lhe a venda para que possa
ver a impunidade sem freio que reina neste País e assim poder colocar
atrás das grades quem quiser andar a margem da lei e da ordem.
Enquanto a família do jovem
morto acende uma vela no cemitério, a família do assassino acende
uma vela no seu aniversário e comemora a impunidade que sangra
nosso País.
Próximo número de nosso jornal reportagem sobre o assassinato do jovem Daniel Cirne, crime
ocorrido no carnaval de 2009 e também ainda impune.

4 Organização Não Governamental
ONG Frutos do Amanhã
A “ONG Frutos do Amanhã”
instalada na área continental de
São Vicente esta iniciando um trabalho social com famílias carentes da Vila Nova São Vicente e
Área Continental.
O Primeiro Projeto implantado pela ONG Frutos do Amanhã
é a reciclagem de óleo vegetal
usado (óleo de cozinha). Através
de parceria da ONG com a empresa Bonitão – Produtos de Limpeza e Capital Administradora
de Condomínios o óleo recolhido
será comercializado e os recursos obtidos serão destinados a
aprimorar este projeto e na manutenção da ONG. Se você participar desta ação o meio ambiente
agradece, pois todo óleo de cozinha jogado na pia vai para os rios
e oceanos.
Outro projeto a ser logo implantado é o “reforço escolar”
atendendo as crianças carentes
com dificuldades no aprendizado
e quando são indicadas. Dentro de
outros projetos serão oferecidos
cursos para as pessoas sem qua-

lificação (culinária, corte costura,
manicure, artesanato entre outros)
e possibilitar assim obtenção de
renda por estas famílias. Outra
atividade proposta é a alfabetização de jovens e adultos.
A ONG “Emily - Uma Paixão Pela Vida” através de seus
simpatizantes e colaboradores
conseguiu arrecadar 42 kits es-

Campanha para doação
de óleo vegetal usado
(óleo de cozinha)
Numa parceria entre a empresa Bonitão – Produtos de
Limpeza a ONG Frutos do Amanhã e a Capital Administradora
de Condomínios, esta sendo desenvolvido o projeto ambiental
de reciclagem de óleo vegetal
(óleo de cozinha) usado.
Todo óleo recolhido será comercializado e o valor arrecadado com esta venda será utilizado para aprimorar este projeto e
a manutenção da ONG Frutos
do Amanhã.
As pessoas interessadas em
participar quando tiverem armazenado no mínimo um litro des-

te óleo poderão entrar em contato com:
- ONG Frutos do Amanhã,
fone (13) 9161-6589 com Heloisa e ong.ofa@gmail.com;
- Projeto Emily, fone (13)
3022-3847 com Wilson ou
Ângela.
Obs.: O Colaborador a cada
doação de dois litros de óleo
vegetal usado receberá gratuitamente um litro de desinfetante oferecido pela “Bonitão – Produtos de Limpeza”.
É necessário um recipiente
limpo para armazenar o desinfetante oferecido.

colares (cada kit com 4 cadernos brochura + 10 lápis pretos +
4 borrachas + 1 régua de 30 cm
+ 1 caixa grande com 12 lápis de
cor + 1 apontador) e doou a Heloísa Moraes presidente da ONG
Frutos do Amanhã para que ela
pudesse atender as crianças carentes lá cadastradas e que não
dispunham deste material para

seus estudos. A cidade de São
Vicente é a única da Baixada Santista que não fornece qualquer tipo
de ajuda aos estudantes de sua
rede, mesmo os mais carentes.
A ONG Frutos do Amanhã
iniciando seus trabalhos esta necessitando de mesas, cadeiras,
lousas (quadro negro), armário
para arquivos, pastas em geral,
ficheiros, materiais diversos de
escritório, enfim o que você tiver encostado sem uso e possa
doar em contribuição para as atividades que serão exercidas.
Visando arrecadação de fundos para manutenção e apoio das
propostas acima é organizado no
segundo sábado de cada mês um
bingo beneficente. Neste mês de
Abril será no dia 9 a partir das
14horas. Local: Rua Sete nº 180,
bairro Nova São Vicente em São
Vicente/SP (Área Continental).
Se você se interessou pelo
projeto e puder ajudar entre contato pelo telefone (13) 9167-6589
Heloisa ou (13) 3022-3847, Wilson ou Ângela da ONG Emily.

VIVA A VIDA jornal da ONG
Emily – Uma Paixão Pela Vida
Agradecemos as pessoas abaixo pelo apoio sem o qual este
jornal e esta edição não seriam possíveis;
• Carlos Freire
• Ézio Dall’Acqua Jr.
• Dr. Fernando Paulino
• Getúlio Paulo Aparecido de Matos
• Givanildo Berto da Silva - Gil
• 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 saiba que este jornal é
fruto de um trabalho elaborado com muito carinho. Não pretendemos agradar a todos, mas esperemos poder estar colaborando para termos uma sociedade mais justa e igualitária.
Wilson Caetano de Araujo
Presidente da ONG
“Emily – Uma Paixão Pela Vida”
Pres. do EUVI – Encontro e União de
Vítimas de Impunidade
Diretor Geral do Jornal VIVA A VIDA
Colaborador na ONG Frutos do Amanhã
www.umapaixaopelavida.com.br
Contatos: wilson@umapaixaopelavida.com.br
Fones: (13) 3022-3847 / 9201-1680

Gabriel Dias
de Oliveira
O garoto Gabriel completou
quatro de idade no dia 13 deste
mês, para felicidade de seus pais
e familiares.
Apesar de toda a alegria ele
é portador de algumas deficiências e sua família luta com
grande dificuldade.
Todo 2º domingo do mês é
feito um bingo beneficente onde
o que é arrecadado é revertido
para as necessidades prementes da criança.

Caso você queira ajudar
com prendas ou participando
do bingo ele será no próximo
dia 10 de Abril a partir das 15
horas na Creche Lar Cinderela, Rua Santo Antonio, s/nº,
Jardim Guassú, São Vicente/SP
(em frente ao Posto Policial 2º Batalhão da Polícia Militar de
São Vicente).
Venha com sua família e desfrute de horas descontraídas ajudando uma criança especial.
O Gabriel é portador de
SINDROME DE WEST, PARALISIA CEREBRAL, HIPOTIREOIDISMO, REFLUXO
GASTROENSOFÁGICO,
ESOFAGITE, DUODENITE,
GASTRITE, HIPOTONIA,
SUB LUXAÇÃO NO QUADRIL, PROBLEMAS COM
TEMPERATURAAMBIENTAL
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.

