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November, a month for important holidays, began as the rainiest month of the year. 

 
A  HAPPY MONTH OF HOLIDAYS 

 

All Saints  Day.  Grand Funk 
Railroad’s  “I Can Feel Him in 
the Mornin ue of children talking 
about the m  for them.  The last 
child interv ntingly: “If you’re 
good, you’l  you’re bad, you’ll die 
when you d
Why is deat ovember 2?  Christians 
believe that ion by the power of 
grace, God’s a passage from mortal, 
physical life natural life.   
 
       What i  about Christian 

death  Baptism, the 
Christ “died with Christ” 
sacram r to live a new life;  
and if t’s grace, physical 
death “dying with Christ” 
and so  incorporation into him 
in his .(Catechism of the 
Catho 0) 

At death we e invitation to choose 
between livi od or without God. 
Those who se God will be purified 
by God’s lo e united perfectly with 
God. 

APARELHO  PODE  PERMITIR QUE 
SURDOS  OUÇAM  MÚSICA 

by  João  Otávio  Stepanski 
 

Um novo equipamento pode ajudar pessoas surdas a 
"ouvir" música por meio de vibrações – 200 anos depois 
que a técnica foi inventada por Ludwig van Beethoven 
após ter perdido a audição. 
O aparelho, chamado Vibrato, sente diferentes 
instrumentos, ritmos e notas por meio de cinco 
sensores. Uma vez conectado a um computador, o 
aparelho permite a pessoas surdas compor músicas. O 
aparelho está sendo desenvolvido por Shane Kerwin, 
um estudante da Universidade Brunel, na Grã-Bretanha. 
O objetivo dele é permitir que crianças surdas 
participem de aulas de música. 
Piano sem pernas 
"O Vibrato vai permitir que crianças surdas se juntem a 
aulas de música de uma forma que antes teria sido 
impossível", diz Kerwin. "Ele poderá permitir às escolas 
que encorajem as crianças surdas a estudar música da 
mesma forma que as que têm audição." Por enquanto, o 
aparelho ainda está em desenvolvimento. Neste mês, foi 
noticiado que cientistas estão desenvolvendo um 
artefato para ser implantado na cóclea (a parte anterior 
do labirinto do ouvido) que pode permitir às pessoas 
surdas que ouçam música e falem, graças a uma ampla 
banda de freqüência. Em Londres, são comuns as raves 
para surdos, festas em que a música coloca grande 
ênfase no baixo e em ritmos pesados, permitindo aos 

participantes que sintam a música por seus corpos. A 
idéia de que a música pode ser ouvida por meio de 
vibrações é muito anterior - ela data do século 18, 
quando o alemão Ludwig van Beethoven ficou surdo, 
mas mesmo assim continuou compondo por mais 10 
anos.  
Ele teria cortado as pernas de seu piano e tocado 
sentado no chão a fim de sentir melhor as vibrações. 
 
Solicitado a desenvolver um pouco mais sobre 
este assunto para nosso melhor entendimento, 
prof. Marcelo Camera escreveu o seguinte: 
 

Querida Sandra Xavier, 
   Fiquei muito feliz ao ler sobre esse maravilhoso 
aparelho chamado ´vibrato´ que permitirá que crianças 
surdas participem de aulas de música! 
   Como sabemos, sons são vibrações propagadas em 
forma de ondas através do ar ou outro meio físico 
qualquer. O tamanho e a velocidade com que as mesmas 
ondas vibram, determinam a qualidade do som que 
percebemos. Freqüências altas geram sons agudos 
enquanto freqüências baixas geram sons graves. Quanto 
mais denso for o meio de propagação das ondas sonoras, 
mais longe elas chegam. Isso explica 
porque os índios nos filmes de 
faroeste encostavam seus ouvidos 
nos trilhos de trem para saber se 
havia algum som se aproximando, 
mesmo ainda muito longe. 
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The transition exists because we begin this choice 
while we are still physically alive, in what we do and 
how we live; always, of course, with the help of 
God’s grace; sometimes, whether we accept it or not.  
Think of someone who has died, whom you loved or 
admired. That person lives on in your memory:  
inspiring, cajoling, and pricking your conscience to 
do the right thing.  That’s the communion of saints, 
the “good” who live forever to help bring us to the 
Father’s House.  In their death we celebrate those 
who have already made it home.  We pray for their 
purification and their intercession.   
http://www.usccb.org/catechism/text/ 
 
The Proclamation of the Republic 
  Once the Republic of Brazil was proclaimed in 
1889, a year after slavery was abolished, Brazilian citizens 
accounted for their government.  They elected officials 
with the executive, legislative and judicial powers and 
responsibilities to govern wisely in their behalf.   

The people would re-elect or change these 
leaders as was deemed necessary.  Brazil celebrates this 
proclamation as a national holiday rejoicing in its people’s 

 
Dorothy and friends on their way to the Wizard!! 
Congratulation Luciana, Aaron, Sofia, Lucas, and Kátia 

A Bandeira Brasileira foi adotada no dia 19 de novembro 
de 1889, quatro dias depois da Proclamação da República. 
As estrelas que ela possui dentro do círculo azul 
representam o céu carioca do dia 15 de novembro de 1889 
A bandeira original possuía 21 estrelas que 
representavam os 20 estados e a capital 
federal. À medida que novos estados foram criados, novas 
estrelas foram acrescentadas à Bandeira.  

O QUE SIGNIFICA ´REPÚBLICA´ 

  Muitas vezes no mar, quando estamos debaixo d´água, 
conseguimos ouvir e muito perto, o motor de um barco 
que está a quilômetros de distância, quase sumindo no 
horizonte. Por outro lado, se um astronauta, louco o 
suficiente para tirar seu capacete na Lua, gritasse com 
toda vontade, nada aconteceria pois no vácuo as ondas 
não se propagam.  Silêncio total... 
  Sabe-se que muitos animais conseguiram escapar da 
´tsunami´ porque perceberam através do chão, horas 
antes, a freqüência baixíssima da enorme onda que se 
aproximava. Elefantes são especialmente talentosos para 
perceber baixas freqüências enquanto caninos conseguem 
ouvir freqüências altíssimas. Você já assoviou em um apito 
para cachorros não ouvindo nada enquanto eles uivavam 
reclamando de dor?Um ser humano mediano percebe 
freqüências de 20Hz até 20.000 Hz.  
  É importante salientar que nossos ouvidos funcionam 
como intermediários entre as ondas sonoras que chegam ao 
nosso aparelho auditivo e sua codificação neurológica pelo 
cérebro. Uma vez compreendido como organizar os sons 
musicais em nossa mente podemos escutar as notas 
internamente, imaginá-las mesmo sem ouvi-las. Por isso, 

 

ability to govern itself and grow as a nation. 
In an article widely e-mailed around the country, 

respected writer, João Ubaldo Ribeiro, writes that one 
must look at the prime matter upon which a country is 
built to understand it.  Though the Brazilian people have a 
lot going for them, they traditionally, instinctively, rely on 
street smarts and an ingrained expertise to find a way out 
of trouble or around responsibilities.   

The underlying dishonesty behind this attitude 
promotes corruption from minor cheating on taxes and 
bribing one’s way out of traffic fines, to padding expense 
accounts and laundering campaign donations or public 
funds—the present focus of congressional investigations.  
Ribeiro insists that unless citizens individually decide to 
change these corrupt attitudes in themselves, the Republic 
will continue to flounder, as the cycle of corruption 
continues to dominate public life.  After all, our public 
leaders come from our midst and are basically as we are. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Pasquale Cipro Neto - O Globo 13.11.05 
 

  Há 116 anos, vivemos, oficialmente, sob o Sistema 
Republicano de Governo. A etimologia (estudo da origem e da 
evolução histórica de uma palavra) nos ensina que ´república´ 
vem da expressão latina “res publica” , cujo significado é ´coisa 
pública´. O elemento ´res´ representa coisa, bem, propriedade, 
negócio.  Segundo Aurélio, a primeira acepção de ´república´ é 
´Organização política de um Estado com vista a servir à coisa 
pública, ao interesse comum´. Já no Houaiss, a definição é 
´Forma de governo em que o Estado se constitui de modo a 
atender o interesse geral dos cidadãos´.   
 

THANKSGIVING 
   It’s easy enough:  make a list headed “Thank you”, under 
which you proceed to add the names of people, places and 
events for which you are grateful.  
  Then check your pulse.  Read your heart. Doesn’t it feel 
good?  A wave of warm feelings comes over you.  You are 
bathed in the memories of many reasons for living.  Isn’t that 
what life’s really about? Almost..  Now go ahead and do 
something to make somebody thankful for you. 
http://www.thanksgiving.org/ 
 
 

muitos músicos conseguem ´ouvir´ uma música apenas 
lendo a partitura, sem nenhum instrumento tocando, pois 
seus cérebros já estão treinados para isso. Esse processo 
de musicalização leva tempo e permite a um gênio como 
Beethoven, continuar compondo mesmo estando surdo.  
  O maior desafio que enfrentávamos, porém, era de 
encontrar uma maneira de musicalizar uma criança surda, 
fazê-la perceber os sons musicais e aprender a organizá-
los em sua mente para poder assim apreciar a beleza da 
música. Sem a porta de entrada dos sons, o cérebro ficava 
incapaz de processá-los, mesmo estando apto a fazê-lo. 
  Nossa fantástica e novíssima ferramenta, o ´vibrato´, 
chega para preencher essa lacuna, criar a ponte entre o 
fenômeno sonoro e o cérebro do surdo permitindo ao 
mesmo entender como organizar os sons musicais em sua 
mente e gozar da experiência musical. Parabéns aos 
inventores, a sua iniciativa e a todos aqueles que direta ou 
indiretamente vão se beneficiar de mais um maravilhoso e 
importante avanço tecnológico de nosso tempo. 
Que viva a música! Que se espalhe a beleza e a paz! 
 

http://www.usccb.org/catechism/text/
http://www.thanksgiving.org/


WHAT THE BLESSED MOTHER 
MEANS TO CATHOLICS (Part II) 

from Thomas Merton’s The New Seeds of Contemplation 
 
As a matter of fact, this is her greatest glory: that 
having nothing of her own, retaining nothing of a 
´self´ that could glory in anything for her own 
sake, she placed no obstacle to the mercy of God 
and in no way resisted His love and His will. 
Hence she received more from Him than any other 
saint. He was able to accomplish His will perfectly 
in her, and His liberty was in no way hindered or 
turned from its purpose by the presence of an 
egotistical self in Mary. She was and is in the 
highest sense a person precisely because, being 
´Immaculate´ she was free from every taint of 
selfishness that might obscure God’s light in her 
being. She was then a freedom that obeyed Him 
perfectly and in this obedience found the 
fulfillment of perfect love… 
 

SUA MENTE É 
FANTÁSTICA! VOCÊ PODE 
LER ISSO!!!!! 
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FOR EMIL & MÁRCIA 
(Twenty-five years together) 

  

Life is a mystery—love an enigma— 
Impossible, unthinkable to travel it alone. 
Found a companion – love without stigma 
In your hearts physics and art found a home. 
 
Traveling together the journey of love 
For twenty-five years—not all so serene. 
You’ve shared the sweetest fruits of life’s steep 
grove, 
Feasted your eyes on delights rarely seen. 
 
Deciding to reach beyond usual range 
You took out the sting of life’s brutal starkness: 
Eric, rocket of love that’s firm through change; 
Julie, gentle light for times of darkness. 
 
Life is such a struggle climbing uphill, 
Cold wind in your face—from storms, no 
cover— 
And yet you believe that it’s worth it still 
To seek a beloved and become someone’s lover, 
 
To you, for your love, your life—for sharing— 
No one can be sure if they’re right or wrong. 
Your freedom, joy, all the wonder, daring, 
You’ve come so far—accept this grateful song. 

By John J. Majka 
 

LIVING IN THE WORLD – 21st 
CENTURY SAINTHOOD 

Fr. Charles de Foucauld was beatified on November 
13, 2005.  Converted soldier and adventurer turned priest, 
ascetic, lover of Christ in the poor and the forsaken, he is an 
example of living the Gospel in action rather than word.  He 
was killed by a group of rebels in 1916 in the Algerian desert. 
He died alone, but today 19 different movements exist 
throughout the world, of lay people, priests and religious, 
living simply, and simply living, among the poor.  Among 
people inspired by him were Catholic Workers Movement 
founder Dorothy Day, Trappist author Thomas Merton, 
French Thomistic philosopher Jacques Maritain and John 
Howard Griffin, author of Black Like Me. 
(http://ncronline.org/NCR_Online/archives2/ 
/2005d/111105/111105a.php  -  
www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=40699) 

BOLO DE ATENAS   (Doce de Trufas) 
                                                   Andréas Rego  6B 

1 pacote de manteiga (250-300gr)       Para a Calda 
2 xícaras de chá de farinha de trigo      3 copos de água 
150gr de trufas (chocolates)                2 copos de açúcar 
½ colher de chá de baunilha em pó    ½ limão em rodelas 
6 ovos 
1 xícara e meia de açúcar 
1 colher das de café, rasa, de fermento em pó 
Modo de Fazer 
Bater as claras dos ovos ao ponto de merengue. Deixar 
de lado. Bater na batedeira, o açúcar com a manteiga 
bem até a mistura ficar esbranquiçada e acrescentamos 
uma a uma as gemas. 
Depois, acrescentar na mistura da manteiga o açúcar, a 
baunilha e as trufas, na velocidade baixa. Colocar o 
fermento em pó na farinha de trigo e em seguida 
despejar a farinha de trigo e o merengue, 
alternadamente (continuando na velocidade baixa) 
Despejar toda a massa numa forma untada com 
manteiga e pouca farinha e colocar no forno em 
temperatura de 200º. Depois de assar, despejar sobre ela 
a calda de açúcar e, quando a massa esfriar, tirar da 
forma e cobrir com uma calda de chocolate. 
Obs.: O forno deverá estar pré-aquecido. Colocar a 
massa coberta com papel alumínio, mais ou menos por 
15 minutos, depois tirar o papel e ir observando a cor 
que, quando estiver rosada e o palito, quando colocado 
na massa, sair sequinho, o bolo estará pronto. 

 
NEW ENGLAND PUMPKIN PIE 

 
One quart of strained pumpkin, or squash. 
Two quarts of milk, and a pint of cream. 
One teaspoonful of salt, and four of ginger. 
Two teaspoonfuls of pounded cinnamon. 
Two teaspoonfuls of mace  
Two teaspoonfuls of nutmeg 
Ten well-beaten eggs. Sugar to taste. 
Bake with a bottom crust and rim 
Till it is solid in the center. 
 
 
 
 

Errata: the Quiz Bowl has 32 
students presently, competing 
for this semester’s R$500,00

Editorial  Board: 
Students: Maria Florência Monsalve,  Samantha  Guimarães 
Teachers: John Majka,  Marisa Menezes, Kátia Souza, Sandra 
Xavier 
Layout: 8th Grade 
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TROPICÁLIA, BANANAS AO VENTO 
              Melanie Siqueira, (´06), 07de outubro de 2005 

 
De repente, não mais que de repente 1, fez-se a saudade em  quem 

está distante. De repente, não mais que de repente, foi assim que 
aconteceu. Tantos meses de espera, de ansiedade, e finalmente 
chegou a hora de vivenciar tudo o que já vinha imaginando há 
tempos: as ruas limpas, seguras e calmas da Inglaterra, o metrô que      1. Vinícius
chega em toda a cidade, os milhares de “sorry” por simplesmente        2. C. D. A. 
encostarem sem querer em você, o respeito a todo tipo de gente –       3. Oswald Andrade
desde as mulheres de burca até os punks espalhados pela cidade.          4. Cecília Meireles
Londres é uma cidade para todos. No entanto, só agora vejo que meu   5. Murilo Mendes
coração é muito pequeno; nele não cabem os homens 2, todos esses meus         6. Mário de Andrade
amigos, muito maiores do que eu.                                                       7. Mário de Andrade
 Na Europa, se alguém nasce em um país que não seja aquele    8. C. D. A.
dos seus pais, essa pessoa não é considerada como desse país, apenas  9. C. D. A.
nasceu nele. Ou seja, os filhos de pais  que vieram da Irlanda, são 
“english-born”, porém irlandeses. É um conceito diferente para nós 
americanos, que temos a nossa identidade nacional como a de todos 
aqueles que vieram para nossas terras e se misturaram com os                  
nativos, chamam o Brasil de “lar”, assim como em qualquer outro 
país colonizado pelos europeus. Se não fosse assim, eu seria hispano-
português-italo-franco-índia e talvez um pezinho em alguma outra 
raça européia. Esse aspecto, de não se identificar com o país, me 
deixa um pouco contrariada. Se eles vieram para essa terra, se a 
Inglaterra os recebeu tão bem, dando educação, segurança e saúde 
para todos, por que não abraçar essa nação que os recebe de braços 
abertos e com muitas mais oportunidades – na maior parte dos casos, 
pelo menos – do que sua nação de origem familiar? Os ingleses, por 
sua parte, deveriam aceitá-los como tais.  

Defendemos a deglutição cultural. 3 
Sem sombra de dúvidas, como diria minha mãe, aqui há 

muita oportunidade para todos. Sempre vejo ofertas de emprego na 
rua; os estrangeiros, com seus diferentes sotaques, trabalham em 
diferentes áreas – é certo que não estão em uma posição de liderança, 
mas não deixam de viver bem. Como se não fosse o bastante, as 
escolas aceitam a todos e se o governo ficar sabendo de alguma 
criança, isto é, menor de 16 anos, que não vai para a escola, seus pais 
pagam uma multa ou podem até mesmo ser presos. Saúde é oferecida 
até aos turistas, eles são atendidos prontamente em um hospital 
público quando algo acontece a eles. Para completar, eu me sinto 
totalmente segura andando nas ruas londrinas, não fico preocupada 

quando algum desconhecido me pára na rua, sei que quer apenas obter 
alguma informação. 
Por ver como as coisas funcionam aqui, eu fico extremamente triste e 
decepcionada quando escuto que a corrupção continua a correr solta 
pelo governo. Essa “gentalha” acaba com o meu país; eles não 
merecem viver  
em um lugar paradisíaco como o Brasil; não merecem a posição que têm. 
Se bem que, será que o nosso povo não merece? Depois de assistir a tudo 
isso, ainda há gente que apóia certos governantes. Depois de assistir a 
tudo isso, a bagunça continua.  

Um povo que adora ser reconhecido como malandro não vai evoluir 
nunca, não vai sair do lugar. Eu não consigo entender o orgulho de ser assim. 
Eu não consigo entender como tem gente que opta pelo caminho da violência, 
que não se importa em acabar com a vida dos outros em diferentes sentidos. 
Tudo aplaude e reprova o povo, repartido .4 
 Não, não são todos os que merecem quem está no governo. Fico 
imaginando se esses governantes acham que podem brincar com os outros, 
como se fôssemos marionetes; alguns com o seu champagne, enquanto 
milhares levam uma vida severina, errantes, em busca de sua terra prometida.  
Ó Fulô, vivendo como os ratos, Fulô ? 5 
 Apesar de tudo isso, eu continuo amando o meu país, continuo 
preferindo o Brasil a qualquer outro. Porque quem ama nunca sabe o que ama, 
nem sabe por que ama, nem o que é amar. Eu tenho que entender que o lugar 
perfeito não existe, a Pasárgada6 de cada um é um sonho e, é claro, que devemos 
tentar realizar nossos sonhos, 7 porém este lugar imaginário não existe. Gostaria que 
o Brasil não tivesse seus milhares de problemas, gostaria que não tivesse uma pedra 
no meio do caminho, que no meio do caminho 8não tivesse uma pedra. Ao mesmo 
tempo, sinto tanta falta do calor das pessoas, da praia, do sol, do gostinho de 
água salgada na boca, do meu arroz-com-feijão... e, especialmente, de todos 
meus amigos e familiares, que fazem parte de mim. Eu tenho um pouquinho de 
cada um deles dentro de mim, como diriam alguns poetas, uma parte de mim 
ficou para trás. Sim, e quando eu voltar, todo esse novo círculo que se formou 
em volta de mim vai formar outro rombo. 
 E agora, José ? 9   

Agora é continar conhecendo, formando e destruindo pequenas partes 
dentro de mim, que assim se forma a vida. 

 

Congratulations Seniors!!! 
OLM  Is proud of your success in 
ENEM and the entrance exam for 
IBMEC. 


	de repente
	Untitled

