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MONTEIRO LOBATO : UM ESCRITOR PARA ADULTOS – PARTE II

Hoje vamos conhecer o conto de Monteiro Lobato, intitulado

“UM HOMEM DE CONSCIÊNCIA”
“Chama-se João Teodoro, só”. O mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo e le-

alíssimo, com um defeito apenas: não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a 
coisa de menos importância no mundo era João Teodoro.

Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por mui-
to tempo não quis nem sequer o que todos ali queriam: mudar-se para terra melhor .

Mas João Teodoro acompanhava com aperto no coração o desaparecimento de sua vi-
sível terra Itaoca.

- Isto já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve três médicos bons- agora só um e bem 
ruinzote. Já teve seis advogados e hoje, mal dá serviço para uma rábula ordinária como o 
Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda. Fica o 
restolho. Decididamente, a minha Itaoca está se acabando...

João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se, mas para isso necessitava 
de um fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mes-
mo conserto ou arranjo possível.

- É isso. - deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itao-
ca não vale mais nada de nada de nada, então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui.

Um dia aconteceu a grande novidade: a nomeação de João Teodoro para delegado. 
Nosso homem recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado, ele! Ele 
que não era nada, não queria ser nada, não se julgava capaz de nada...

Ser delegado numa cidadinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais impor-
tante. É homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital fa-
lar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado - e estava ele, João Teodoro, de-le-ga-
-do de Itaoca!...

João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arru-
mando as malas. Pela madrugada botou-as num burro, montou no seu cavalo magro e par-
tiu.

- Que é isso, João ? Para onde se atira tão cedo, assim de armas e bagagens?
- Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim.
- Mas como? Agora que você está delegado?
- Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega a delegado, eu não moro.
Adeus. E sumiu.”

Recentemente Monteiro Lobato foi alvo de críticas que o julgaram racista. Abordarei 
este assunto na terceira parte, semana que vem. São dele as frases:

“Ainda acabo fazendo um livro onde as crianças possam morar”.
“A mulher não é inferior nem superior ao homem. É diferente. No dia em que compre-

endermos isso a fundo, muitos mal entendidos desaparecerão da face da terra”.

A Professora CLEUZA T. MISTRO DO AMARAL é Professora voluntária do curso de Al-
fabetização de Adultos do Asilo “Coronel João Leite” e Conselheira do Conselho Gestor da Bi-
blioteca Pública Municipal.

DOE UM LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO ASILO CORONEL JOÃO LEITE. Fone – 19. 3805-4435

Da Redação

Só nesta semana, 63 no-
vos casos de dengue fo-
ram confirmados em 
Mogi Mirim. Com isso, a 

cidade já chegou ao total de 249 
pacientes com a doença neste 
ano. Outras 350 pessoas aguar-
dam resultados de exames que 
podem confirmar a contamina-
ção. Outros 165 casos suspeitos 
foram descartados.

Com a situação da doen-

ça atingindo índices preocu-
pantes, a Prefeitura se prepa-
ra para intensificar o combate 
a doença. No sábado, 24, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
vai realizar uma mega-ação 
de combate ao Aedes aegyp-
ti, mosquito que transmite a 
doença. A operação aconte-
ce das 8h00 às 17h00, em três 
áreas da cidade.

A atividade será realiza-
da na zona Norte, nos bairros 
Tucura, Parque do Estado II 

e Morro Vermelho. Já na zona 
Leste, a operação se concen-
trará no bairro Linda Chaib. 
Além destas áreas, o serviço 
também será realizado no Cen-
tro. Para os trabalhos, haverá o 
envolvimento dos agentes co-
munitários de saúde e agente 
de vetores com o apoio dos ati-
radores do Tiro de Guerra de 
Mogi Mirim, obtendo o envol-
vimento de cerca de 200 pro-
fissionais.  

Os profissionais que tra-

balharão no dia concentra-
rão suas atividades em entrar 
nas residências para verificar 
se há criadouros do mosqui-
to. Caso houver, ele será reco-
lhido. Tendo ou não criadouro 
na residência, o morador rece-
berá orientações para comba-
ter o mosquito e ficar atento 
aos sintomas da doença. A re-
comendação é para que qual-
quer pessoa que apresente os 
sintomas da doença procure 
atendimento médico. 

Ação contra a dengue será no sábado
Com 249 casos confirmados da doença em Mogi Mirim, operação de combate acontecerá em vários bairros no próximo dia 24

Cerca de 10 mil 
passaram pela Fatec

Gabriela Zacariotto
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Na sexta-feira, 9, aconte-
ceu mais uma edição do “Fa-
tec de Portas Abertas”, rea-
lizado pela Fatec (Faculdade 
de Tecnologia) Jornalista Ar-
thur de Azevedo de Mogi Mi-
rim. O diretor da instituição, 
André Giraldi, comemora o 
resultado do evento.

Segundo ele, cerca de 
10 mil pessoas passaram pelo 
local ao longo do dia, sendo 
que os horários de maior mo-
vimento foram os períodos da 
manhã e da noite. “De manhã 
vieram cerca de 4 mil pes-
soas. Foi quase igual à noi-
te”, contou.

André destacou que es-
tudantes de toda a região 
compareceram ao evento, 
graças ao apoio das Prefei-
turas da cidade, que fornece-
ram transporte gratuito até a 
Fatec. Com isso, a atividade 
contou com a participação 
de escolas de Mogi Mirim, 
Mogi Guaçu, Itapira, Estiva 
Gerbi, Amparo, Serra Negra, 
Águas de Lindóia, Aguaí, en-
tre outras.

Ele ainda destacou que 
empresas multinacionais 
agradeceram a realização do 
Fatec de Portas Abertas. O di-

retor ainda comemorou o fato 
de que alguns alunos da Fa-
tec já conseguiram estágios 
nas empresas parceiras da 
instituição de ensino e garan-
tiu que a parceria é vantajo-
sa para os dois lados. “A em-
presa sempre volta querendo 
mais estagiários”, afirmou.

Agora, a faculdade já 
prepara um novo evento, mas, 
desta vez voltado ao públi-
co interno. No mês de julho, 
a Fatec deve oferecer capaci-
tações para os estudantes em 
parceria com as empresas que 
mantém convênios com a ins-
tituição. “Para o estudante sa-
ber o que a empresa quer”, 
explicou.

VESTIBULAR
A Fatec também já se 

prepara para receber os novos 
alunos, que deverão ingressar 
na instituição já no segundo 
semestre de 2014. As inscri-
ções para o processo seletivo 
foram encerradas no último 
dia 14. Já a prova está agen-
dada para o dia 15 de junho. 
O diretor da Fatec disse que 
ainda não é possível precisar 
a quantidade de candidatos 
que devem participar do pro-
cesso seletivo, uma vez que os 
dados ainda estão em fase de 
fechamento.

SintomaS da dengue:

• Febre alta
• Dor de cabeça

• Dor atrás dos olhos, que piora com 
o movimento dos mesmos

• Perda do paladar e apetite
• Manchas vermelhas na pele, principalmente 

no tórax e  membros superiores
• Náuseas e vômitos

• Tonturas
• Extremo cansaço

• Moleza e dor no corpo

Evento Fatec de Portas Abertas atraiu empresas da região para projetos e trabalhos desenvolvidos na unidade de Mogi Mirim


