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Aconteceu nesta quarta-feira(13/11),  às 19h, no auditório da Câmara 

Municipal de Piracicaba, a Solenidade de Posse da Diretoria nomeada 

para o triênio (2019-2022) e inauguração do CREP/Subseção de Piraci-

caba. 

O evento marcou a noite na cidade de Piracicaba e contou com a presen-

ça de autoridades e personalidades locais que prestigiaram e acolheram 

a chegada do Conselho Federal de Educadores e Pedagogos—CFEP repre-

sentado por esta Subseção. 

Na primeira foto à esquerda, os membros da 

Diretoria e Conselho empossados na Subse-

ção Piracicaba. 

Logo abaixo, os homenageados: Vereador Gil-

mar Rotta, (Presidente da Câmara de Piracica-

ba), Prof. Manoel Marcelo da Silva Francisco 

(Diretor da Fac. Anhanguera), Prof. Durval 

Dourado Neto (Diretor da ESALQ-USP) repre-

sentado pela Prof.ª Rosebelly Nunes Marques, 

Prof. Antonio Carlos Giulliani (Diretor da FU-

MEP), Prof. Dr. Francisco Haiter Neto (Diretor 

da FOP-UNICAMP), Prof.ª Dr.ª Claudia da Sil-

va Santana (Pro-Reitora da UNIMEP), Prof. 

Francisco Pinheiro (Gestor da UNINTER), Prof. 

José Carlos Chitolina (Diretor Acadêmico da 

EEP) e Prof. Robson Ramos Aguiar (Diretor 

Geral da UNIMEP). 

Dr. Geraldo Paiva (Presidente do CFEP), Dr.ª 
Eleni Macedo (Presidente da Subseção/CREP 

Piracicaba) e Dr.ª Fernanda Gimenes (Presidente 
do CREP São Paulo). 

Boletim 05 — 14/11/2019 
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Paulo Leminski 
 

 
Um dos poetas mais expressivos de sua geração (1944-1989), 
o curitibano Paulo Leminski tinha muitas paixões. Além de 
escritor, tradutor, diretor publicitário e atleta, ele também foi 
professor. “Mas de quê?”, você deve estar se perguntando. Ele 
foi professor de Redação e de História, lecionando em cursos 
pré-vestibulares, e chegou até mesmo a dar aulas de judô para 
crianças. 
 
Elke Maravilha 
 
Muitos não sabem, 
mas, além de mo-
delo, atriz e apre-
sentadora, Elke 
Maravilha também 
já esteve em sala de 
aula como profes-
sora. Nascida na 
Rússia, naturaliza-
da brasileira e ale-
mã (por conta da 
mãe), ela estudou 
Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e formou-se tradutora e intérprete de línguas estrangeiras. 
Falava nove idiomas e deu aulas de inglês e de francês. 
 

 
 
Renato Russo 
 
Bem antes de se tornar um 
ícone do rock brasileiro 
como vocalista da Legião 
Urbana e impressionar o 
mundo com suas letras de 
música, Renato Russo teve 
empregos diferentes. Ele, 
que mais tarde se formou 
em jornalismo e trabalhou 
como locutor na Rádio Pla-
nalto FM, de Brasília, tam-
bém deu aulas. Renato experimentou a profissão da mãe, que 
era professora de inglês, e ensinou a língua em uma escola de 
idiomas da Capital Federal. 
 
Barack Obama 
 
 

Antes de iniciar sua carreira política e se tornar presidente dos 
Estados Unidos (2009-2016), Barack Obama, ou Mr. Obama, 
como era chamado por seus alunos, passou 12 anos lecionan-
do na Escola de Direito da Universidade de Chicago. Visioná-
rio, ele era aquele professor que chamava os estudantes pelo 
primeiro nome, falava sobre referências pop e testava suas ide-
ais em sala de aula. 

QUEM SÃO OS FAMOSOS QUE JÁ FORAM PROFESSORES E QUAIS ERAM 
SUAS AULAS? 

O que um ex-presidente dos Estados Unidos, uma celebridade das mais conhecidas do Brasil e um ícone do rock nacional têm 
em comum, além de serem personalidades públicas? Como você já leu no título, é isso mesmo: todos eles já foram professores. 
Seja em universidades ou em uma escola de idiomas, as histórias são muitas. Por isso, elegemos algumas das melhores para 
vocês. Afinal, essa é uma profissão que merece ser lembrada e admirada sempre! 
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OLHOS: É PRECISO PREVENIR PARA 
NÃO PREJUDICÁ-LOS 

 
Televisores, computadores, tablets e 
celulares têm ocupado cada vez 
mais espaço no nosso cotidiano. Se-
ja para assistir a um filme, ler um 
livro, conversar com os amigos ou 
estudar, todos nós passamos boa 
parte do dia atentos ao que é mos-
trado em visores. Mas é preciso to-
mar cuidado. O uso contínuo desses 
aparelhos pode incomodar a vista e 
causar complicações futuras.  

Entre as reclamações recorrentes 
estão sensação de corpo estranho no 
olho, ardência, dor, irritação, verme-
lhidão, ressecamento e turvação, 
além de cansaço visual. A situação 
tem se tornado tão comum que o 
grupo de sintomas é hoje chamado 
de Síndrome Visual Relacionada a 
Computadores (SVRC). Segundo a 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia 
(SBO), 90% dos que usam a tecnolo-
gia por mais de três horas diárias 
apresentam um ou mais indícios do 
problema. "Fico muito tempo fazen-
do os trabalhos da faculdade diante 
da tela. Logo depois, meus olhos co-
meçam a arder e coçar", comenta 
Jéssica Giacomin, estudante de Pe-
dagogia. "Achei que estava com con-
juntivite", lembra Andréa da Costa 
Almeida, professora dos anos inici-
ais.  

O desconforto ocular ocorre quando 
ficamos em estado de alerta ao utili-
zar aparelhos como o computador. 
"Isso quer dizer que os olhos perma-
necem mais abertos e piscam me-
nos. A redução chega a ser de 60%", 
explica Newton Kara José Jr., oftal-
mologista do Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo. Qual é o problema 
disso? Quanto maior a parte exposta 
do globo ocular, mais rápido o fluido 
lacrimal evapora e, quanto menos 
piscamos, menor a probabilidade de 

ele se espalhar pelos olhos e agir 
como lubrificante. Por essa razão, 
eles secam, ardem e coçam. A sen-
sação é mais frequente em quem 
usa lentes de contato, pois elas já 
dificultam a lubrificação natural. 

Já o desconforto visual, mais carac-
terizado por dores de cabeça e vista 
turva, ocorre pela proximidade dos 
olhos com o objeto observado e a luz 
incidida. Eles funcionam como as 
lentes de uma câmera fotográfica. 
Quando estão muito próximo do 
item visto, precisam ter o foco rea-
justado. "Temos um músculo de 
acomodação que ajuda o cristalino a 
chegar ao grau necessário para que 
se enxergue com nitidez", esclarece 
Pedro Carricondo, diretor da emer-
gência de oftalmologia do Hospital 
das Clínicas de São Paulo. Quando o 
indivíduo fica muito tempo com o 
olhar perto da tela, requer muito 
dessa musculatura.  

A luminosidade também é um agra-
vante para o desconforto visual, pois 
o excesso de luz emitida pela tela 
exige mais da retina. Isso pode difi-
cultar a adaptação para enxergar em 
locais mais escuros logo após a utili-
zação do aparelho, além de gerar 
imagens confusas de ser lidas. "É 
importante ressaltar que esse incô-
modo nos olhos para enxergar pro-
voca stress no organismo e, conse-
quentemente, queda no rendimento 
do sujeito para a atividade que reali-
za", reforça Carricondo. A constante 
exposição a tais desconfortos tam-
bém pode trazer problemas a longo 
prazo. Em artigo para a SBO, o mé-
dico Maurício Bastos Pereira afirma 
que estudos clínicos apontam para 
uma possível diminuição na capaci-
dade de adaptação do olho, devido 
ao uso excessivo da visão para perto 
no computador. Quanto aos olhos 
secos, eles podem causar microúlce-
ras na córnea, que levam a uma me-

nor proteção contra eventuais infec-
ções.  

Abaixo, mostramos uma lista de ati-
tudes simples que podem ajudar a 
prevenir problemas como a coceira, 
a dor e a irritação, entre outros. Ca-
so os sintomas sejam muito fortes e 
constantes, é necessário procurar 
um médico. Ele vai avaliar se a 
questão é apenas um desconforto ou 
se existe a necessidade de óculos, 
por exemplo.  

DICAS PARA CUIDAR DA VISÃO 

1) Dê um tempo: Faça intervalos de 
10 a 15 minutos a cada duas ou três 
horas. É importante não usar a vi-
são de perto durante esses interva-
los. 

2) Evite muita luz: Trabalhe em um 
ambiente com luz moderada, o que 
impede a criação de sombras e refle-
xos na tela, além da contração das 
pupilas.  

3) Ajuste o brilho: Regule o monitor 
ou a tela com menos brilho e mais 
contraste. Assim, você evita que o 
excesso de luz entre no globo ocular.  

4) Pisque sempre: Voluntariamente, 
abra e feche os olhos quando estiver 
usando o computador. Normalmen-
te, isso ocorre de dez a 15 vezes por 
minuto.  

5) Incline a tela: Coloque o monitor 
de dez a 20 graus abaixo da sua li-
nha de visão. Desse modo, as pálpe-
bras cobrirão uma parte do globo 
ocular. 

6) Beba água: Mantenha-se bem hi-
dratado para garantir a produção 
lacrimal e, por sua vez, a lubrifica-
ção adequada dos olhos. 

7) Fique afastado: Mantenha o moni-
tor na distância de um braço de seu 
rosto. Esse é um espaço confortável 
para a manutenção do foco de visão. 

  Anna Rachel Ferreira  
(htps://revistanovaescola.org.br) 


