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União e solidariedade nos fazem crescer!!!
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(veículo da Associação Feminina – Luz no Horizonte)

Caríssimas cunhadas da Fraternidade Feminina da Loja Luz no Horizonte, é com
grande satisfação que dirijo-me a todas vocês com orgulho, para inicialmente agradecer,
com a graça de Deus, por podermos continuar apoiando o jornalzinho.
Temos como destaque nesta edição, acontecimentos importantes para o
conhecimento de todas as associadas, quais sejam:
1- Convite: É com muita satisfação que a III edição do jornal Safira, vem falar do
chá de berço da cunhada Kelly Aparecida Gonçalves Silva, e do cunhado Raimundo
Pereira da Silva Filho que esperam com muita ansiedade a chegada do mais novo sobrinho
Rian. O evento será dia 27 de março de 2008, às 19,00 horas, no salão da loja Luz no
horizonte 5ª feira. Todas as cunhadas e cunhados estão convidados. Prenda um pacote de
fraldas “Turma da Mônica Respirável”
2 – O nosso jornal informativo tem sua divulgação na internet através do site da
Loja Luz no Horizonte no seguinte endereço: http://www.masonic.com.br/safira/, visite e
se atualize.
HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
8 DE MARÇO É DA MULHER
As mulheres do Século XVIII eram submetidas a um sistema desumano de trabalho,
com jornadas de 12 horas diárias, espancamentos e ameaças sexuais.
O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, está intimamente ligado aos
movimentos feministas que buscavam mais dignidade para as mulheres e sociedades mais
justas e igualitárias. É a partir da Revolução Industrial, em 1789, que estas reivindicações
tomam maior vulto com a exigência de melhores condições de trabalho, acesso à cultura e
igualdade entre os sexos. As operárias desta época eram submetidas a um sistema
desumano de trabalho, com jornadas de 12 horas diárias, espancamentos e ameaças
sexuais. Dentro deste contexto, 129 tecelãs da fábrica de tecidos Cotton, de Nova Iorque,
decidiram paralisar seus trabalhos, reivindicando o direito à jornada de 10 horas. Era 8 de
março de 1857, data da primeira greve norte-americana conduzida somente por mulheres.
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A polícia reprimiu violentamente a manifestação fazendo com que as operárias
refugiassem-se dentro da fábrica. Os donos da empresa, junto com os policiais, trancaramnas no local e atearam fogo, matando carbonizadas todas as tecelãs.
Em 1910, durante a II Conferência Internacional de Mulheres, realizada na
Dinamarca, foi proposto que o dia 8 de março fosse declarado Dia Internacional da Mulher
em homenagem às operárias de Nova Iorque. A partir de então esta data começou a ser
comemorada no mundo inteiro como homenagem as mulheres
CURIOSIDADES: O QUE É FOFOCA
Fofoca - a arma dos tolos e ociosos:
“A fofoca é o mais desprezível dos vícios; pois, por não poder influenciar o
espírito e o caráter dos sábios, rasteja como uma serpente venenosa e refugia-se
na alma dos fracos, tolos e ociosos”.
Por Gutemberg B. de Macedo
A fofoca é um fator inerente à vida de qualquer sociedade, seja ela primitiva ou
desenvolvida. No Brasil, travestida da preocupação com a verdade, a fofoca ganha
especial notoriedade. Ela se manifesta através da esperteza de falsos "especialistas" que
destilam inveja, ódio, despeito, ciúme, vingança e maldade.
São críticos da vida alheia que não conseguem ver nada de positivo na beleza, no
sucesso, no talento e na vitória, de outras pessoas, a não ser, nos próprios atos. Além deles,
há os ociosos, que por nada fazerem, se aprimoram na arte de criar notícias, informações,
contra-informações, intrigas e ofensas imaginárias.
A fofoca é um mal que se propaga com a velocidade do som; elas têm a força dos
ventos e o poder destrutivo de um terremoto. Com elas, especuladores de plantão
conseguem provocar a alta ou a queda de ações das bolsas de valores e influenciar o
desprestígio ou a ascensão de governantes e nações. Com elas, pessoas inescrupulosas
põem em cheque a reputação de homens ou mulheres e a imagem de organizações,
públicas ou privadas. As fofocas contaminam os bons costumes, azedam as relações
interpessoais, destroem a eficácia do trabalho de profissionais e o ambiente de trabalho e
de estudos. Além disso, põem em risco as relações, e promovem o favorecimento indevido
de uns e prejudicam outros, semeiam o radicalismo e o ódio, dentre tantos e tantos efeitos
nocivos.
As fofocas, dificilmente, têm propósito construtivo, educativo ou mesmo, corretivo.
A razão é muito simples: os fofoqueiros ignoram o momento de encerrar a busca por
novas informações; além disso, eles geralmente as modificam e enfeitam antes de
transmiti-las, com o propósito de torná-las um salvo-conduto, apto a lhes assegurar
vantagens e lucros pessoais, mesmo que não sejam duradouros.
Em fim a fofoca é uma narração de um fato, em segredo, fazendo uso da astúcia e
muitas vezes da maledicência. É um procedimento ardiloso. Poderíamos pensar em cilada,
armadilha, traição, embuste, procedimento ardiloso. Alguém tecendo uma rede para
complicar, confundir o outro. É importante pensar também no processo repetitivo, no qual
se repete a informação, dando-lhe uma ênfase especial.
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MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO
10 Homens e 1 Mulher
Onze pessoas estavam penduradas em uma corda num helicóptero. Eram dez
homens e uma mulher. Como a corda não era forte o suficiente para segurar todos,
decidiram que um deles teria que se soltar da corda.
Eles não conseguiram decidir quem, até que, finalmente, a mulher disse que se
soltaria da corda, pois as mulheres estão acostumadas a largar tudo pelos seus filhos e
marido, dando tudo aos homens e recebendo nada de volta e que os homens, como a
criatura primeira do mundo, mereceriam sobreviver, pois eram também mais fortes mais
sábios e capazes de grandes façanhas...
Quando ela terminou de falar, todos os homens começaram a bater palmas... E
caíram da corda...
Moral da história => Nunca subestime o poder e a inteligência de uma mulher!!!
REFLEXÃO
“Os olhos é a lâmpada do corpo.
Se teus olhos são bons, todo o teu corpo se encherá de luz.
Mas se ele é mau, todo teu corpo se encherá de escuridão.
Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão em ti”.
Jesus Cristo
RECEITA FÁCIL
Patê de berinjela
Ingredientes:
8 berinjelas descascadas e cozidas com sal
1 cebola, 3 dentes de alho, orégano e salsa desidratada,
100 g de azeitona preta.
Preparo:
Bater no liquidificador.
Verificar o sal e misturar 2 colheres de maionese e 2 colheres de creme de leite.
ESPAÇOS PARA PROPOSTAS
1.
2.
3.
4.

Visitar creches;
Organizar cursos de artesanato;
Trazer profissionais de psicologia para trabalhar dinâmicas em grupos.
Profissionais da saúde da mulher.
ANIVERSÁRIANTES DO MÊS
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MARÇO
01/03
02/03
03/03
09/03
10/03
11/03
12/03
12/03
12/03
14/03
17/03
18/03
19/03
19//03
20/03
22/03
22/03
22/03
23/03
23/03
23/03
27/03
28/03
31/03

Mairce Carneiro Dutra
Domingas de Souza Gonçalves
Renato Vieira Rodrigues
Fátima Aparecida Vilela Storti
Valéria de Paula Paiva Silveira
Aparecida de Fátima S. da Costa
Fernando José do Vale
Luciana Vieira Rodrigues
Rener Oliveira Santos
Jaime de Rezende Oliveira
Jacyntho Fernandes Dutra
Lucas Afonso Cruz
José Carlos de Paula Perdigão
Rogério Magno da Costa
Juan Carlos Mendez Soares
Helika G. de Oliveira
Whatman Barbosa Iglesias
Fernando Rodrigues Dos Santos
Luís Humberto Alves e Silva
Victor Hugo Silva Nascimento
Ivone de Sá
Marcus Vinícius de Souza Júnior
Antônio Barbosa Nogueira (Toninho)
Luiz Gonzaga de Menezes

Sobrinha
Cunhada
Sobrinho
Cunhada
Cunhada
Cunhada
Irmão
Sobrinha
Sobrinho
Irmão
Irmão
Sobrinho
Sobrinho
Sobrinho
Irmão
Sobinha
Sobrinho
Sobrinho
Sobrinho
Sobrinho
Sobrinha
Sobrinho
Irmão
Irmão

Ir∴ Jacyntho
Ir∴ Waldivino Gonçalves
Ir∴ Aníbal
Ir.: Adelino Júnior
Ir∴ Luiz Carlos
Ir∴ Roberto Maurício
Ir∴ Aníbal
Ir∴ Milton

Ir∴ Willian Afonso
Ir∴ José Maria
Ir∴ Roberto Maurício
Ir.: Jorge Sabino
Ir∴José Maria
Ir∴ José Rodrigues
Ir∴ Luiz Carlos
Ir.: Cecílio
Ir.: Luiz Antônio de Sá
Ir∴ Marcus Vinícius

ABRIL
01/04
01/04
02/04
08/04
08/04
09/04
11/04
10/04
10/04
12/04
13/04
13/04
13/04
13/04
14/04
15/04
15/04
15/04
17/04
17/04
18/04
21/04
23/04
24/04
25/04
26/04
26/04
29/04
29/04

Miriam Regina Azevedo Covas
Maxley Reges Almeida
Dilza Aparecida Nogueira
Carlos Antonio Gonçalves
Waderlan Rodrigues da Paixão
Ângela Maria Cardoso da Silva
Assaad Assaad El Marouni Junior
Camila Bariani Veloso Viana
Thiago Dorneles Siqueira
Esmerinda Bueno de Oliveira
Leandro Luiz Silva
Nayara Alves dos Santos
Jorge Luiz Matheus Junior
Lúcia Caetano Costa Vieira
Antônio José Ribeiro
Lucas Castro Azevedo
Maria Izabel Faria
Maria Valmira Guedes da Paixão
Jakeline da Silva Batista
José Vitorino Vieira
Nadia Alves dos Santos
Helenice Moreira Alves
Maria de Fatima Teixeira Viana
Marcus Vinícios Garcia Gomes
Carla Ruben de Menezes
Jorge Francisco da Paixão
Jaqueline Vieira Silva
Cristiane Ruben de Menezes
Ugo Oliveira Ferreira

Cunhada
Sobrinho
Cunhada
Sobrinho
Irmão
Cunhada
Sobrinho
Sobrinha
Irmão
Cunhada
Irmão
Sobrinha
Sobrinho
Cunhada
Irmão
Sobrinho
Sobrinha
Cunhada
Sobrinha
Irmão
Sobrinha
Cunhada
Cunhada
Sobrinho
Sobrinha
Irmão
Sobrinho
Sobrinha
Sobrinho

Ir∴ Fernando
Ir.: Almeida
Ir∴ Waldivino Gonçalves
Ir.: José Rodrigues
Ir .: Assaad
Ir∴ Cledmilson
Ir.: Jaime
Ir.: José Aprígio
Ir.: Jorge Luiz
Ir∴ Vitorino
Ir.: Domingos Vieira
Ir.: Valdivino Mendonça
Ir∴ Paixão
Ir.: Adércio
Ir.: José Aprígio
Ir.: Joaquim Araújo
Ir∴ Domingos
Ir.: Cláudio
Ir∴ Luiz Menezes
Ir∴ Lione
Ir∴ Luiz Menezes
Ir∴ Rômulo
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