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PROGRAMA 

Tema central - "TAL PAI, TAL FILHO?" 

Coordenador - Dr. Decio Cinelli 

Abertura - Dia 14 de junho - Sexta Feira 

20,30 horas - As atitudes dos pais e o comportamento dos filhos 

Dr. Haim Grunspum 

Dia 15 de junho - Sabado 

14,00 horas - A vida conjugal e o íuturo dos íilhos 

Dr. Ernesto Lima Gonçalves 

das 16,00 às 18,00 horas, trabalhos em grupo sob a direção dos "Casais Lideres" da 

Escola de Pais preparados pelos Membros do Conselho da Escola de 

Pais - Dr. lsaac Mialnik e Professor Oswaldo de Barros Santos. 

Dia 16 de junho - Domingo 

9,00 horas - A Sociedade e o Cidadão 

Pe. Paul Eugene Charbonneau 

Encerramento - Dr. Luiz Arrobas Martins 

Presidente do Conselho da Escola de Pais-Nacional 



L()J IS]i'i 	S/i, 	CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

GRUPO LO- 
Carta Patente n.° II - 192 do Banco Central 

Fundada em 1964 - Capital e Reservas Cr$ 20.500.000,00 

Leiras de Câmbio "LOJISTA" 

Segurança 	: 	• 	Grupo Loji 

Aceites: Cr$ 200.000.000,00 
Administração Especializada 
Rigor Creditício 

Diversificação das Aplicações 
Alienação Fiduciária 

Rentabilidade 	: 	• 	Correção Monetária Pré-fixada 
Renda Acumulada 
Renda Mensal 

Liquidez 	 : 	• 	Título ao Portador 
Fácil 	Negociabilidade 

LOJICBIEIJ PROMOTORA DE 	VENDAS 	LTDA. 
SRUPO LO- 

Prestação de Serviços a mais de 15.000 lojas 

em todo território nacional: 

Organização de Crediário 

Cadastro 

Cobrança 

Serviços Processados através 
de Computador Eletrônico 

GRuPO LOJI: 
LOJISTA S. A. 	- 	Crédito, Financiamento e Investimento 

LOJICRED - 	Promotora de Vendas Ltda. 

LOJIVAL - 	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
LOJIPLAN - 	Controles e Sistemas Ltda. 

LOJIMEC - 	Corretora de Valores S. A. 

LOJISERV - 	Assessoria e Planejamento Ltda. 

LOJINTER - 	Comércio Internacional Ltda. 

LOJISEG - 	Corretora e Administradora de Seguros S. A. 
SCIC - 	Serviço Central de Informações e Cobrança 
TURIMAR S. A. 	- 	Turismo Marítimo 

CIBERTEC - 	Sistemas de Processamento Ltda. 



Agradecimentos 

Colégio So Luiz 

Colégio Santa Cruz 

Colégio Santo Américo 

Lojista S. A. - Crédito Financiamento e Investimento 

Escdtório Técnico J. C. de Figueiredo Ferraz Ltda. 

Johnson & Johnson S.A. - Ind. e Comércio 

Cia. Antartica Paulista 

Banco Real S. A. 

AEG Telefunken S. A. 

Ind. Papel Simão S. A. 

Malas Premicia 

Sparn Wolíí S. A. 

Ind. de Papel Leon Feííer S. A. 

Casoy Filho 

Casa Pekelman S. A. Móveis e Tapeçaria 

Inds. Gessy Lever S. A. 

Fanavid - Fab. Nacional de Vidros de Segurança 

Shell do Brasil S. A. 

Squibb - Ind. Quimica S. A. 

Kellogg's - Kellogg Company do Brasil 

Casa Bayard - Importadores 

Brindes Pombo 

Evadin - Ind. e Com. Ltda. 

Kodak Brasileira Com. e Indústria Ltda. 

Olivetti do Brasil S. A. 

S. A. Inds, Reunidas E. Matarazzo 

Inds. Semeraro S. A. 

Camissaria Varca 

Atma Paulista S. A. 

Adria S. A. Massas Alimentícias 

Gonçalves Sé S. A. 

Aleotti S. A. Mat. Construção 

Supermercados Po de Açucar S. A. 

D' Angent Decorações 

Casa Prata S. A. 

Granville Ind, Comércio Papeis 

Gonçalves & Irmão 

C hurroscaria Recanto Anhanguera 



Estamos asseguraido iïoje a eíiergia de. amanhã. 

	

Imagine urna criança que cresce. Ë um conti- 	que, em 1973, a CESP contribuiu com 31% do total acres- 
fluo consumo de energia. 	 cido à potência instalada do País. O que significa 18% a 

	

Calcule agora quanta energia é necessária para 	mais na sua própria capacidade geradora. 

	

o crescimento de Sao Paulo. Para interiorizar o desenvol- 	 Responsável hoje por quase 20% de toda gera- 

	

vimento. Eliminardistâncias Implantar indústrias Ace!e- 	çíio de energia elétrica brasileira, a CESP cOntinua acele- 

	

rar a transmissão da cultura. Sempre no ritmo exigido 	 rando a construção de novas usinas, indispen- pelo progresso. 	 s'iveis ao potencial de amanhã. 

	

Pensando nisso, o Governo do Estado de São 	 Ninguém merece tanta energia quanto um País 

	

Paulo realiza a missão de elevar, em mais de 100%, a 	que corre para o futuro. 
potência instalada do Sistema CESP, no período de 197! 

	

a .1975. Este trabalho se concrêtiza numa velocidade tal 	CESP - Centrais Elétricas de São Paulo S.A. 
Acionitu Majoritário: Governo do Estado de São 4uI0-So e dc de Capital AbitWGEMLC. RCA-200-73fl41 



- Homenagem - 

Na realizaçào do 11.0  CONGRESSO NACIONAL queremos agradecer, ao 

Conselho de Educadores da Escola de Pais, que durante todos esses anos Foi incansável em seu 

programa de dar conteúdo e treinar seus lideres: 

Dr. Luiz Arrobas Martins 

Madre Cristina Maria Celia Sodré Dona 

Pe. Paul Eugene Charbonneau 

Professor Flavio Di Giorgi 

Dr, lzaac Mielnik 

Dr. Haim Grunspum 

Professor Oswaldo de Barros Santos 

Pe. Antonio Aquino 

Dr. Bernardo Biay Netto 

Dr. Bachir Haidar Jorge 

Professor Luiz Antonio Souza Amaral 

O agradecimento é extensivo aos inumeros conferencistas, que tem colaborado 

durante esses anos para o engrandecimento intelectual da Escola de Pais. 

Aos casais que militam na Escola de Pais, levando-a a todos os cantos do 

Brasil, com sua fé e seus ensinamentos por um mundo melhor para nossos filhos, nosso muito 

obrigado. 

A Escola de Pais Nacional 
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energia 
para o 
desenvolvimento 

Em. 1912 a CPFL iniciou 
uma tarefa pioneira de 
grande alcance. 

Propôs-se à meta de 
levar o conforto e o progresso 
que a energia elétrica 
proporciona, a uma extensa 
e promissora área do Estado de 
São Paulo. Começou a estender 
as linhas aumentadoras. 

Hoje, 30.000 quilômetros  

dessas linhas conduzem 
eletricidade numa área de 
100.000 quilômetros quadrados. 

Cidades como Campinas, 
Bauru, Araraquara, 
Ribeirão Preto, São Carlos, 
São José do Rio Preto, Piracicaba, 
de um total de 376 localidades,. 
são agora comunidades 
de grande significado no 
desenvolvimento nacional. 

Mais de 60 anos de 
trabalho e bilhões de cruzeiros 
foram investidos para o progresso 
da área de concessão da CPFL. 

620.000 consumidores 
ligados situam a CPFL como 
maior empresa do Grupo 
ELETROBRÁS no campo da 
distribuição de energia1/-.\  
elétrica, e quarta 
maior do País. 	ICPFLI 

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 
Subsidiária da ELETROBRÁS 

	
Av. Angélica, 2565 - 1 70  andar 



CONFERENCISTAS 
Membros do Conselho Consultivo da 

Escola de Pais-Nacional 

DR. ISAAC MIELNIK 

Formado em 1944 pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de S. Paulo. 
Chefe da Subdivisáo de Saúde e Higiene Mental do 
Serviço Social da Indústria. 
Psiquiatra do C. 5, Sta. Cecilia, da Secretaria da 
Saúde. 
Membro do Conselho Superior de Saúde do Estado 
(Comissão de Higiene Mental) 
Professor de Psicologia de Trabalho nos Cursos de 
Especialização em Medicina de Trabalho da Funda-
centre e Fac. Ciências Médicas da Santa Casa de 
S. Paulo. 
Professor dos Cursos de Orientação Psicológica da 
Secretaria do Educação, da Saúde e do Serviço So-
cial da Indústria. 
Membro da Associoçáo Psiquiatrica de S. Paulo. 

Autor de 26 volumes de orientação Psicológica paro 
pais, professores o indústria. 
Colaborador, há 11 anos, da FOLHA DE S. PAULO, 
com artigos de orientação psicológica e higiene 
mental. 

PADRE PAUL EUGENE CHARBONNEAU 

Canadense da Congregação de Santa Cruz - Teolo-
gia em Montreal em 1950 - Doutorado em 1956. Em 
1957-58 participou do Santa Congregação dos Ritos. 
Professor de Filosofia em St. Laurent. Desde 1939 no 
Brasil exercendo suas atividades em 3 setores: Na 
Educação junto ao Colégio Santa Cruz a na Univer-
sidade Católica de São Paulo. No setor Familiol - 
cursos para casais o realização de conferências em 
todo o Brasil poro a Escola de Pois, de cujo Conse-
lho Superior Faz porte. No setor social unto à ADCE. 
Publicou varias obras tais corno: 

Pais e Filhos e dialogo sobre o amor 
Humanae Vitae e Liberdade de Consciência 
O Noivado 
Curso de Preparação ao Casamento 
Limitação dos Nascimentos 
Sentido Cristão do Casamento 
Amor e Liberdade 
Moral Conjugal no Século XX 
Cristianismo Sociedade e Revolução 
e vários outros no prelo.  

DR. HAIM GRUNSPUN 

Médico Formado pela USP - Diretor Clínico da Clínica 
Psicológica "Sedes Sapientiae" 
Prol, de Psiquiatria Infantil "Sedes Sapieritiae" 

Prof. do técnicas terapêuticas em psiquiatria infantil 
e do exepcional. 
Estagios em hospitais e clinicas especializadas de 
New York - Jerusalem - Edinburgo, etc. 

Vários trabalhos publicados em vernáculo e no ex-
trangeiro. 
Participante ativo de inumeros Congressos nacionais 
e extrangeiros. 

DR. ERNESTO LIMA GONÇALVES 

Cursos: Faculdade de Medicina da USP 

Títulos: Livre Docente de Clinica Cirurgico p/Facul-
dado de Medicina do USP. 

Membro ativo dos seguintes entidades: 
Associação Paulista do Medicina;  
Academia de Medicina de São Paulo, 
Colégio Brasileiro de Cirurgiôes;  
Instituto Nacional de Previdência Social, 
Conselho Estadual de Saúde. 

Publicaçães: "Católicos e Medicina Hoje" - II Con-
gresso Católico Brasileiro de Medicina. 

"Rumos Modernos do Cirurgia". São Paulo 
1969 - Inúmeros prêmios recebidos do enti-
dades médicas e de entidades particulares. 

PROF. OSWALDO DE BARROS 

Licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Filoso-
fia da Universidade de São Paulo. 
Especialização em psicologia na Columbia University 
USA;  no InstituI National d'Etudes du Travou et 
d'Orientation ProFessionelle, Paris;  no Supervisory Te-
chnical Serrsinar em Toquio, Jopão. 

Prof. de Aconselhamento Psicológico da USP. 
Chefe da Divisão de Seleção e de Orientação Profis-
sional do SENAI (São Paulo). 
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DECLARAÇÃO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA 
PELA ASSEMBLÉIA GERAL 
DA ONU, EM 20-11-1959 

Considerando que os povos das Nações Unidas, na 
Carta, reafirmaram sua fé nos direitos humanos 
fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano, 
e resolveram promover o progresso social e melhores 
condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla, 
Considerando que as Nações Unidas, na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, proclamaram que todo 
homem tem capacidade de gozar os direitos e as 
liberdades nela estabelecidos, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, oirgem nacional ou social, 
riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, 
Considerando que a criança em decorréncia de sua 
imaturidade física e mental, precisa de proteção e 
cuidados especiais, inclusive proteção legal 
apropriada, antes e depois do nascimento, 
Considerando que a necessidade de tal proteção foi 
enunciada na Declaração dos Direitos da Criança em 
Genebra, de 1924, e reconhecida na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e nos Estatutos das 
agências especializadas e organizações internacionais 
interessadas no bem-estar da criança, 
Considerando que a humanidade deve á criança o 
melhor de seus esforços, 

A ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

Proclama esta Declaração dos Direitos da Criança, a fim 
de que ela tenha uma infância feliz e possa gozar, em 
seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos 
e as liberdades aqui enunciados e apela a que os pais, 
os homens e as mulheres em sua qualidaoe oe 
indivíduos, e as organizações voluntárias, as autoridades 
locais e os governos nacionais reconheçam estes direitos 
e se empenhem pela sua observância mediante megiclas 
legislativas e de outra natureza, progressivamente 
instituídas, de conformidade com os seguintes princípios 

PRINCIPIO — 1.0 

A criança gozará todos os direitos enunciados nesta 
Declaração. Todas as crianças, absolutamente sem 
qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem 
distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ou qualquer outra condição, quer 
sua ou de sua família. 

PRINCIPIO —2." 

À criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão 
proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por 
outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social de forma 
sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. 
Na promulgação de leis visando a este objetivo 
levar-se-ão em conta, sobretudo, os interesses 
superiores da criança, 

PRINCIPIO —3." 

Desde o nascimento, toda a criança terá o direito 
a um nome e a uma nacionalidade. 

PRINCIPIO —4." 

A criança gozará os benefícios da previdência social. 
Terá direito a crescer e criar-se com saúde e para isto, 
tanto à criança Como à mãe, serã proporcionada proteção 
especial, i iclusive adequados cuidados pré e lóS-ilatais. 

A criança terá direito à alimentação, habitação, 
recreação e assistência módica adequadas. 

PRINCIPIO 50 

A criança incapacitada física ou mentalmente, ou que 
sofra algum impedimento social, serão proporcionados 
o tratamento, a educação e os cuidados especiais 
exigidos pela sua condição peculiar. 

PRINCIPIO —6." 

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua 
personalidade, a criança precisa de amor e de 
compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, 
sob os cuidados e a responsabilidade dos pais e sempre 
num ambiente de afeto e de segurança moral e material; 
salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra 
idade não será apartada da mãe. A sociedade e às 
autoridades caberá a obrigação de propiciar cuidados 
especiais ás crianças sem família e aquelas que 
carecem de meios adequados de subsistência. 
E desejável a prestação de ajuda oficial ou de outra 
natureza para a manutenção dos filhos de 
familias numerosas, 

PRINCIPIO - 7° 
A criança terá direito a receber educação, que será 
gratuita e obrigatória pelo menos no grau primário. 
Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover 
a sua cultura geral e capacítã-Ia a, em condições de 
iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, 
sua capacidade de emitir juízo e seu senso de 
responsabilidade moral e social, e a tornar-se um 
membro útil da sociedade. Os superiores interesses 
da criança serão a diretriz a nortear os responsaveis 
pela sua educação e orientação; esta responsabilidade 
cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla 
opartunidace para brincar e divertir-se, visando aos 
propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as 
autoridades públicas empenhar-se-ão em 
promover o gozo deste direito. 

PRINCIPIO — 8." 

A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre 
os primeiros a receber proteção e socorro, 

PRI NCÍPIO - 9° 
A criança deve ser protegida contra quaisquer formas 
de negligência, crueldade e exdloração. Não será jamais 
objeto de tráfico, sob qualquer forma. Não será 
permitido à criança empregar-se antes de uma idade 
mínima conveniente; de nenhuma forma será levada a, 
ou ser-lhe-á permitido, empenhar-se em qualquer 
ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde 
ou a educação, ou que interfira em seu 
desenvolvimento fisico, mental ou moral. 

PRINCIPIO - 10.0  

A criança gozará proteção contra atos que possam 
suscitar discriminação racial, religiosa ou de qualquer 
outra natureza. Criar-se-á num ambiente de 
compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, 
de paz e de fraternidade universal e em plena 
consciència que seu esforço e aptidão devem ser 
postos a serviço de seus semelhantes. 

Colaboração de .S.A. MOINHO SANTISTA 
INDÚSTRIAS GERAIS 
SETOR TRIGO 

FARINHAS DE TRIGO SOL, ESTRELA E COMETA, 
BOLOS E SALGADOS SANTISTA 



O que esperam os pais dos Psicólogos e Orientadores 

OSWALDO DE BARROS SANTOS 
Doutor em Fscoloyia pela Universidade de São Paulo; 

Membro do Conselho da Escola de Pais. 

Generaliza-se, em todo o mundo, a 
crescente procura de psicólogos, psiquia-
tras, educadores e outros especialistas 
para a solução de problemas de com-
portamento. Os pais formam, senão a 
maior, uma ponderável parcela de con-
sulentes. Nas clínicas e nos institutos 
de orientação, bem como em escolas, o 
tempo para atender os pais é tão sensí-
vel que chega, em muitas dessas entida-
des a cerca de 50% do tempo útil de 
trabalho dos especialistas. 

A complexidade da civilização ge-
rando facilidades tecnológicas, inclusive 
pronta comunicação e informação, não 
foi acompanhada de melhores condições 
de bem estar emocional. Ao contrário, 
com a expansão e diversificação das ati-
vidades, seja no terreno profissional, seja 
no escolar, seja na própria vida social, 
cria-se um estranho paradoxo. Há, ho-
je, em relação a algumas dezenas de 
anos atrás, novas opções. O antigo ri-
tual de hábitos e costumes é violenta-
mente sacudido e uma multiplicidade de 
novas escolhas aparecem na área do se-
xo, na área dos valores e tradições, na 
área das decisões profissionais e em tu-
do o mais. A vida modifica-se tão rã-
pidamente que se torna difícil acompa-
nhar a própria evolução. Já em 1930, 
Jones, um dos grandes especialistas 
americanos da época, dizia que as opor-
tunidades tendem a multiplicar-se de tal 
modo que se torna impossível aos pais 
informar os filhos e, muito menos, orien-
tá-los. Recorrem então a um profissio-
nal a quem se paga para orientar Es-
tranho evento de uma civilização, mas 
nem porisso totalmente inesperado. E 
não pensemos que o fenômeno ocorre 
sômente na área da Psicologia ou da 
Educação. A assessoria é hoje indispen-
sável não somente para educar os filhos, 
é, também, para decorar uma casa, para  

planejar uma viagem, para fazer investi-
mentos, para resolver problemas comer-
ciais e até para pagar impostos! Aumen-
tam as oportunidades de escolha, estas 
Dorém tornam-se mais difíceis. 

Esse tipo de assessoria ou orienta-
ção, proveniente de um especialista e, 
no caso particular, em hábitos e estilo 
de vida, é um problema para os pais e, 
também, para os psicólogos. Além das 
falhas naturais  da ciência há, também, 
incompreensões e expectativas da parte 
de uns e de outros que tornam, muitas 
vezes, dificil uma atuação proveitosa. 
Vejamos os pontos críticos que a expe-
riência vem indicando: 

Muitos pais e boa parte do pú-
blico em geral admitem que o Psicólogo 
é o homem que resolve tudo. Se o filho 
(dele, psicólogo) não estuda ou tem al-
gum outro fracasso transportam para o 
pai-psicólogo esse fracasso. Julgam-no 
uma espécie de semi-deus que tudo de-
ve prever. Essa falsa concepção preju-
dica um bom e efetivo, relacionamento, 
pois os pais tendem a deixar tudo a car-
go do psicólogo. Deve ser lembrado que 
o comportamento de um indivíduo está, 
simultaneamente, sob a influência de inú-
meros fatores, muitos deles fora do con-
trole de psicólogos e educadores. Não se 
pode esperar, pois, que estes últimos, 
sozinhos, resolvam os problemas. 

Um segundo ponto crítico é a 
expectativa de muitos pais no sentido de 
encontrarem uma explicação, uma cau-
sa, para o comportamento "anormal" 
do filho. Esperam que o especialista re-
lacione causas e efeitos è emita um com-
pleto diagnóstico e um preciso prognós-
tico do caso. 



Se a ciência psicológica fôsse tão 
completa e exata como alguns outros ra-
mos do conhecimento humano, seria 
muito fácil intervir no comportamento 
e modificá-lo no sentido desejável. To-
dos sabemos, porém, como é complexa 
essa intervenção. A única forma de atuar 
corretamente é trabalhar com base em 
algumas hipóteses e ir modificando o 
tratamento ou a orientação com base nos 
efeitos e resultados observados. 

As técnicas para solução de 
problemas jamais dependem, como assi-
nalamos, somente do Psicólogo. Este 
procura criar certas condições que po-
dem modelar novos comportamentos, 
reforçando os desejáveis, não reforçan-
do os indesejáveis. Sua participação no 
processo é, porém, necessàriamente tem-
porária. Grande parte da tarefa, senão 
a maior, tem que ser desenvolvida na 
vida diária, a cargo de professores, de 
amigos ou parentes ou dos próprios 
pais. Quando estes não colaboram todo 
o processo se compromete. Ademais, 
alguns desses "colaboradores" pensam 
estar ajudando mas fogem, consciente-
mente ou não, da orientação básica. O 
resultado é quase sempre inoperante. 
Lembro-me do que me disse certa mãe, 
quando a encontrei algum tempo depois 
de uma consulta. Disse-me ela: "O Sr. 
mandou largar meu filho; larguei e ele 
piorou". Evidentemente, quando se quiz 
colocar para a mãe que ela deveria dar 
mais liberdade e mais responsabilidade 
ao filho não quiz, de forma alguma, dizer 
para que o largasse. A deficiente e ina-
dequada colaboração foi, nesse caso, pre-
judicial ao rapaz. 

Um outro ponto crítico - este 
relativamente bem conhecido - é o que 
se refere ao foco do problema. Muitas 
vezes o problema que se quer solucionar 
não é do filho, mas do pai ou da mãe, 
ou de ambos. Não obstante muitos pais 
reconhecerem essa situação, a atuação 
dos conselheiros e educadores complica- 

se pois não tem eles condições de atuar 
sobre o foco mas sim sobre seus refle-
xos. Mães obcessivas que se detem na 
verificação de minúcias do trabalho es-
colar dos fihos são um exemplo; pais 
que exibem constante incongruência de 
comportamento são outros exemplos. 
Em casa, como pais, pregam moral, ci-
vismo, solidariedade humana, etc.; como 
cidadãos comportam-se de modo total-
mente diverso. Quando os filhos apre-
sentam problemas ficam decepcionados: 
"sempre lhes ensinei como agir". Es-
quecem-se de que os filhos percebem sua 
ambiguidade e sua fraqueza moral. 

As vezes os pais são ansiosos ou 
mesmo neuróticos sob vários matizes. 
Nesses casos usa-se tratar de pais e de 
filhos separadamente. 

O próprio tratamento é sempre 
algo decepcionante para os pais e, às ve-
zes, para o próprio cliente. Esperam 
estes "receitas" e "recomendações" co-
mo se em Psicologia essa técnica desse 
algum resultado. Dizer ao cliente o que 
lhe convém ou o que não lhe convém, o 
que deve ou não fazer, o que está certo 
ou errado, é simplesmente um engano 
básico. Se tal prática adiantasse, resol-
veríamos nossos problemas mui facil-
mente. Bastaria alguém apontar os er-
ros e os caminhos e tudo se resolveria: 
os doentes mentais ficariam curados di-
zendo-se-lhes qual é o comportamento 
certo; os estudantes teriam sempre bom 
rendimento porque se lhes diria como 
estudar: Os chefes corrigiriam os erros 
de seus subordinados ensinando-os co-
mo proceder corretamente. 

Como grande parte dos problemas 
psicológicos vêm do fato de que "conhe-
cemos os defeitos mas não podemos eli-
miná-los" falar ou insistir sobre eles é 
agravar o problema aumentando a an-
gústia dos que sofrem. 



O tratamento psicológico, em geral, 
enquadra-se em dois grandes grupos: 1) 
Quando há deficiências físicas, intelec-
tuais, sociais e outros que provocam bai-
xo nível de rendimento. 2) Quando há 
problemas tipicamente emocionais, isto 
é, resultantes de pressões, tensões e ina-
dequação no plano das relações huma-
nas. - Frequentemente essas duas si-
tuações se mesclam dando lugar a uma 
grande variedade de sintomas. 

As "receitas" e "recomendações" só 
têm lugar quando se trata de deficiên-
cias não-emocionais, pois o indivíduo, ou 
seus pais, podem ser orientados quanto 
ao que podem ou devem fazer. Mas co-
mo essas deficiências, isoladamente, são 
muito raras, quase nunca tem o psicólo-
go oportunidades para usá-las. Tem 
que manipular as condições emocionais 
do cliente para que ele possa usar as 
informações que receber. 

6. Outro ponto crítico relativamen-
te frequente refere-se ao desejo dos pais 
(como também de professores, chefes 
e outros) de terem um parecer escrito, 
um relatório, sobre o caso do filho. 
Muitos até, os menos informados, po-
dem chegar ao absurdo de pensar que 
o psicólogo está se furtando a um pro-
nunciamento por escrito fugindo, dessa 
forma, a uma responsabilidade profis-
sional. A interpretação correta é justa-
ment.e a oposta. Esse problema tem 
sido muito estudado do ponto de vista 
técnico-científico como do ponto de vis-
ta ético. Haveria muitas considerações 
a relatar sobre o assunto o que não é 
possivel nestas ligeiras notas: Lembre-
rn.o-nos, apena.s do seguinte: 1) o co-
nhecimento dos resultados de um diag-
nóstico, sejam eles decorrentes de tes-
tes ou de observações clínicas, não quan-
tificáveis, em nada ajudam o cliente. Já 
vimos que indicar soluções à pessoa 
emocionalmente perturbada de nada 
adianta; mostrar as causas de seu com- 

portamento e todo seu quadro de rea-
ções seria incorrer no mesmo vazio ino-
perante; 2) Em muitos casos dar a co-
nhecer ao cliente, ou a seus responsá-
veis, a existência de certos tipos de 
comportamento pode induzi-lo a agir de 
acordo com o "retrato" que possui; po-
de levá-lo a explicar suas ações por suas 
"Vndencias" e "impulsos" e pode levá-
lo, o que é incomparavelmente pior, a agir 
no sentido indicado no parecer exageran-
do seu próprio comportamento. Assim, 
se determinado parecer concluir por 
existência de "tendências agressivas" o 
comportamento do indivíduo que dele 
tiver conhecimento pode desorganizar-
se quer pela busca conciente de contro-
lar-se, quer pela "justificação" que en-
contra em seu comportamento. Em 
Psicologia não há necessidade desse tipo 
de informação para benefício do indiví-
duo. O conhecimento dessas informa-
ções e das próprias reações é, quando 
necessária, veiculada através de todo um 
processo psicológico no qual todos os 
cuidados são tomados para evitar novas 
perturbações do comportamento. 3) Os 
pareceres, os resultados psicológicos são 
vazados em termos técnicos e precisam 
ser interpretados tecnicamente. Seu 
uso, por leigos é prejudicial. Um exem-
pio comum é dos adolescentes (ou de 
seus pais) que querem saber seu Q.I.. 
De posse dessa informação tomam, em 
geral, as mais desastrosas iniciativas 
alardeando alto nível de inteligência ou 
sua mediocridade, quando nenhum des-
ses juizos pode ser inferido pelo simples 
valor numérico do Q.I. Um jovem po-
de ter um Q.I. de 130 e ser muito infe-
rior, no nível de realizações, a outro de 
Q.I. de 110. Este úúltimo através de mo-
tivação e equilibrio emocional pode mo-
bilizar seu potencial total, enquanto o 
primeiro, por ausência de tais condi-
ções, terá sua capacidade grandemente 
limitada. 

Diriam alguns que um bom relató- 
rio 	todas essas minúcias e 
evitaria as deficiências de interpretação 



do leitor. Se essa posição fosse válida, 
não teriam dúvida os psicólogos em ado-
tá-la. Ser-lhes-ia, até, muito mais cô-
moda: fariam o diagnóstico, o prognós-
tico e o tratamento por escrito como os 
arquitetos projetam uma casa e os advo-
gados dão pareceres jurídicos. Os fe-
nômenos do comportamento psicológico 
não seguem, porém, esse modelo e, 
além disso, são gerados, desenvolvidos 
e alterados pelo processo da inter-rela-
ção humana. Usam-se técnicas especiais 
sejam de interpretação (na psicanálise), 
de reflexão (no método rogeriano), de 
reforçamento (no método comportamen-
talista) apropriados a cada contingência 
do comportamento, sempre que se qui- 

zer atuar sobre o indivíduo, quer para 
alterar seu comportamento, quer para 
simplesmente informá-lo. 

Estas considerações superficiais que 
acabamos de fazer sobre o que podem 
esperar os pais (e outros) da atuação 
de conselheiros, orientadores, psicólogos 
e psiquiatras destinam-se não a mudar 
o comportamento dos pais e suas natu-
i'ais expectativas (pois isso seria contra-
dizer o que afirmamos) mas a despertar 
interesse e motivação para esses assun-
tos preparando um clima psicológico 
para que as informações - quando ne-
cessárias - encontrem adequada recep-
tividade psicológica. 

-u- 
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O SIGNIFICADO DA FÉ 

A. 1,  Heschel 

Ter fé é perceber o fabuloso que existe 

na vida, é comover-se no desejo de integrar 

ser na ordem sagrada do viver. 

A fé não brota do nada, aparece ao 

descortinarmos a dimensão sagrada da nossa 

existência. 

Vivemos na certeza de que não somos 

pó levado pelo vento, que nossa vida se 

relaciona com o fim último, com a signifi-

cação de todos os significados. 

O pensamento humano jamais pôde 

provar a existência de Deus. Todas as provas 

são meras demonstrações de nossa sede 

D'Ele. Necessita o homem sedento provas 

de sua sede? 

Não há progresso, nem serviço sem fé. 

Ninguém pode explicar racionalmente 

por que há de sacrificar sua vida e sua 

felicidade em favor do Bem. 

A fé não separa o homem do pensa-

mento, nem suspende o raciocinio. 

Não se opõe ao conhecimento, mas sim 

ao afastamento indiferente da essência do 

viver. 

A fé significa conservar grandes as 

coisas pequenas, tomar seriamente as coisas 

levianas, distinguir o comum e o passageiro 

do duradouro. 

Fé é a consciência da divina recipro-

cidade e companheirismo, uma forma de 

comunhão entre Deus e o homem. 

Considerar tudo o que acontece como 

obra da Providência é negar a responsabi-

lidade humana. 

Não devemos idolatrar a história. 

Este mundo está mais frequentemente 

subordinado ao poder humano do homem 

do que ao amor a Deus. 

Seu verdadeiro poder somente se re-

vela quando o homem consegue empreender 

desafio diante da adversidade. 

Nossa tarefa é realizar obras, não 

apenas gozar, trocar, não apenas receber, 

acrescentar, não somente descobrir a glória 

de Deus. 

O que nos torna merecedores da vida, 

a não ser nossa compaixão e capacidade 

para ajudar? 

Não existi,nos para o nosso próprio 

bem. 

A vida seria absurda se não fóra selo 

amor que transmite implicitamente em si 

mesma. 

A fé é um ato pessoal e dinâmico 

que flui entre o coração do homem e o 

amor de Deus. 

O homem de fé saberá quando con-

sentir e quando desafiar. 

da fé que extraimos a doçura da 

vida, o saber do sagrado, a alegria do im-

perecivelmente amado. 

Somente a fé é capaz de nos oferecer 

nossa parcela de eternidade. 

A fé é a percepção de que a vida 

não é assunto privado e reservado, ou um 

caos de instintos e fantasias, mas sim uma 

aspiração, uma meta, um caminho, não um 

refúgio. 

A fé somente é real quando não for 

unilateral, mas sim recíproca. 

O homem pode confiar em Deus, se 

Deus puder confiar no homem. 

Podemos confiar Nele, porque Ele 

confia em nós. 

Nossa fidelidade para com Deus e a 

medida da integridade da nossa Fe. 
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A Família em Transição 

Pe. Antonio Aquino 
Membro do Conselho de Educadores 

da Escola de Pais-Nacional 

INTRODUÇÃO 

Falar de transição de valores na fa-
mília é paradoxal. O valor é algo de 
transcendente, de absoluto, de permanen-
te, de radical. Talvez fosse melhor afir-
mar mudanças de estilo, de ritos, de con-
venção, de tradições. 

No entanto parece ser mais realista 
afirmar que também para a família o 
passado passou e o presente não veio 
para ficar. 

OS FATOS 

Com o apartamento e as migrações 
urbanas, terminou aquilo que era óbvio 
para os nossos antepassados: a imobili-
dade do lar e das tradições que em tôr-
no dele se criavam. As casas se mon-
tam e desmontam como os "campings". 

As relações com os amigos e paren-
tes se tornam efêmeras, modulares; os 
bens são alugados e não possuidos, o 
que permite uma aceleração no ritmo de 
transformações, de novidades familiares 
e o número e originalidade de situações, 
diversificando-se e multiplicando-se as 
alternativas. Os jovens, tanto quanto 
os velhos, escolhem hoje a forma de fa-
mília, a intensidade do relacionamento, 
o estilo de vida, os costumes familiares, 
os ritos, os modos de fazer. 

Consequentemente temos um homem 
ou uma família fragmentada em módu-
los onde ninguém se compromete com 
ninguém, senão parcialmente em algu-
mas de suas facetas e por algum tempo. 

A transigência gera a insegurança, 
a incerteza, acêrca das necessidades do 
futuro e vendo como inevitável a trans-
formação, duvidamos em nos compro-
meter e vemos diminuída em nós a ca-
pacidade de tomar decisões coerentes e 
certas, acêrca de nosso próprio destino. 

Daí também a ansiedade, a hostili-
dade diante da autoridade, seja ela pa-
terna ou pública. A violência sem sen-
tido, a oscilação emprevisivel de interês-
ses, de estilos de vida, seguida da 
tentativa de evasão da sociedade, do 
pensamento, das emoções. É a confu-
são, é a insegurança causada pela sur-
prêsa das situações, a diversidade das 
alternativas, a proliferação dos misticis-
mos, a onda de vândalismo e da violên-
cia, a política do nilismo e a apatia das 
multidões massificadas. 

Nós estamos criando uma nova so-
ciedade e não simplesmente modifican-
do a sociedade pré-existente. Quando 
se "fabricam" homens, o corpo é plane. 
jado, o psiquismo dirigido, os órgãos 
substituíveis, as experiências inventadas, 
os ambientes pré-fabricados e simula-
dos, a família fraturada em seus elemen-
tos, os compromissos relativisaclos, as 
relações entre pais e filhos inteiramente 
modificadas; as relações de fôrça e de 
poder, os padrões sexuais, as leis da 
propriedade, as alianças nacionais ou 
internacionais, o sistema financeiro e 
político, sacudidos e que parecem esca-
par de qualquer contrôle humano, esta-
mos construindo ou criando uma nova 
sociedade e não apenas modificando es-
tilos, modas e ritmos. 

Mais intensamente ainda a permis-
sividade se instala no clima do transitó-
rio, do efêmero, no de-cada-dia. 

É o fim da civilização e da cultura 
de um povo. 

A permissividade não nega nem cri-
tica; não "valoriza" a situação, mas sim-
plesmente afirma a espontâneidade cria-
tiva atingindo o nível profundo dos va-
lores essenciais. O que é válido para 
Pedro, não é válido para seu filho Pe-
drinho. 



Não teria sentido a fidelidade a pá-
tria no campo de batalha, nem a fideli-
dade à esposa, ao amigo, ou ao sócio. 
Tudo vale e nada vale. 

Ao mesmo tempo, neste clima, são 
criadas oportunidades novas de expres-
são da pessoa, de vivência de convicções 
profundas, de uma família original sem 
muitos dos valores passados, mas tam-
bém sem as barreiras das convenções e 
dos compromissos. 

3. A INTERPRETAÇÃO 

Colocados diante destes fatos e des-
ta sequência de evolução, interessa-nos 
agora tentar uma interpretação. 

Primeiramente, é claro que o mun-
do atual, como qualquer outra era da 
humanidade, reconhece valores humanos 
universais e incontestáveis. 

A contestação das convenções so-
ciais, não equivale a contestaçãodos va-
lores ou padrões básicos de comporta-
mento humano. As formas mais ou me-
nos fúteis e efêmeras da contestação dos 
jovens, seja ela da moda, do penteado, 
na gíria, geram, com frequência, conf li-
tos mas não significam o esvaziamento 
dos valores permanentes. 

O que nos interessa e é dificil de des-
cobrir, é saber o que mudou, para que 
mudassem também o penteado, a gíria 
e a moda. De outra parte há uma alter-
nação de opções, de forma que a contes-
tação, por exemplo, da autoridade pater-
na, é seguida com frequência pelo abso-
lutismo nas decisões de grupos jovens 
admitidas sem contestação. 

Alguns valores há que se inflaciona-
ram ou se esvaziaram. Como se esva-
ziaram os códigos, os simbolos, os ges-
tos, os vocabulários, assim como nós o 
praticávamos, a lei como nós a formulá-
vamos, a autoridade como nós a exercia-
mos, a obediência a que nos submetía-
mos. 

Outros valores ficaram e foram en-
fatizados. Ficou o aprêço pela sinceri-
dade, foi superestimado o amor, abso-
lutisado a liberdade, a autenticidade, a 
abertura, o grupo, o diálogo, quando não 

a verdade sem relativismo, a vida, a 
lealdade, a responsabilidade pessoal em 
contraposição à responsabilidade coleti-
va, o respeito à própria dignidade, às 
convicções religiosas ou morais, o res-
peito à dignidade alheia, a fidelidade na 
lealdade, o direito, a justiça, a coragem, 
a consciência individual. 

Todos estes valores foram reafirma-
dos até a saciedade, quando os jovens, 
por exemplo, não admitem a impostura, 
a hipocrisia, o convencionalismo vazio, 
a insinceridade, o fechamento o forma-
isrno sem conteúdo. 

Outros valores emergíram, com uma 
incidência, uma agressividade, um abso-
lutismo que deixam perturbados os espí-
ritos mais conservadores. Emergiu o 
valor comunicação, o valor solidarieda-
de o valor espontaneidade, radicalidade, 
entrega, e sobretudo, o valor risco. 

Ernergiram nos ânimos mais puros 
os valores do Ser em contraposição aos 
valores do Ter. 

4. A GRANDE INTERROGAÇÃO 

A tecnologia criou um novo mundo, 
diferente o solidário. Está criado o 
problema. Como será resolvido? 

É a humanidade que se interroga so-
bre seu futuro mais que o seu presente, 
sôbre a orientação da mudança e seu sig-
nificado, e sobre a possibilidade de sub-
sistir. 

Dentro da humanidade é a família 
que se interroga sôbre os seus objetivos, 
sôbre os seus valores essenciais, sôbre 
o seu novo estilo, as novas "tradições", 
os novos ritmos, o relacionamento novo. 

É verdade que muitos dos atuais fe-
nômenos da sociedade, escapam inteira-
mente da capacidade de contrôle e ação 
dos pais e dos mestres, mas sempre sub-
siste a capacidade e a necessidade de 
encontrar novos caminhos neste mundo 
novo. 

O que não podemos desistir é de ca-
minhar para frente. 



5. LINHAS DE SOLUÇÃO 

Diante destas perguntas, queria f ir-
mar algumas linhas de reflexão e solu-
ção. Há várias formas de inadaptação 
individual diante da nova realidade. Há 
homens que voltam às rotinas passadas 
de adaptação ou que super-simplificam, 
tentando com uma simples equação en-
frentar a complexidade das surprêsas. 

Os que quqerem negar, imunizando-
se das transformações são por exemplo, 
os impacientes com as contestações dos 
jovens, com o sexo, com as drogas, com 
as mini-saias, tentam convencer-se de 
que sempre houve rebeliões e o que 
acontece hoje já era assim no passado. 
Temem transformações e negam a sua 
existência. 

Para muitos, a fuga é a solução mais 
óbvia do fenômeno ou dos conflitos por 
ele provocado. Há homens que fogem 
e há homens que folgam. 

Desistem de viver e de criar, não 
ambicionam nada, mas apenas se apoiam 
na correntes dos acontecimentos, deixam 
acontecer. 

Há outros, nostálgicos, que se jul-
gam suficientemente experimentados, 
mesmo quando as situações são inteira-
mente novas. 

Há outros finalmente que recorrem, 
e isto se faz cada dia mais frequente, a 
pseudo-soluções, a mistificações, a um 
sacralismo larvado como podemos cha-
mar o secularismo contemporâneo. 

A solução está na afirmação dos va-
lores absolutos e relativização das for-
mas e estilos. 

Valores absolutos são o denomina-
dor comum necessário a qualquer con-
vicência humana e continuidade. Pelo 
contrário, a contestação dos valores fun-
damentais que tem por vezes o sabor da 
personalidade que se afirma, conclui na 
destruição de qualquer sociedade. E a 
família perde a sua identidade, se des-
personaliza e se destrói. 

Valôres absolutos são as razões fun-
damentais para viver, necessárias tam-
bém para superar a crise existencial da  

família. São os objetivos essenciais que 
podem refazer a segurança, afastar a 
ansiedade, valorizar o que existe, expli-
car os passos, os padrões a continuida-
de da família. 

Existem objetivos absolutos, como 
existem padrões absolutos universalmen-
te válidos. Estes valores estão pressu-
postos em qualquer forma, estilo ou mo-
dalidade de vida humana ou familiar, e 
negá-los é renunciar a própria vida, a fa-
mília, a humanidade. 

O homem, a humanidade, a família, 
não podem renunciar a sua identidade, 
a sua imagem fundamental. 

Já no campo biológico e psiquico, 
tanto quanto no campo jurídico e moral, 
existem limites detectáveis de somas de 
mudanças e transformações, que o orga-
nismo, o psiquismo, o direito, a família 
humana podem absorver. De tal forma 
que acelerando sem medidas as trans-
formações, sem primeiro determinar a 
capacidpade-limite, nós submetemos os 
homens, o psiquismo, os fatores biológi-
cos, a demandas que não podem tolerar 
e que resultam na sua atomização e des-
truição. Pela ruptura do equilíbrio, pe-
la evasão ou pela "apelação" no seu sen-
tido atual. 

Igualmente é preciso relativisar os 
estilos, as formas tradicionais, os ritmos, 
os rituais, para poder sobreviver e para 
poder superar a crise atual. A própria 
moral social cristã, por exemplo, indica 
o carater relativo dos comportamentos 
e valores de determinada sociedade que 
os tentam absolutizar. 

O relacionamento com os outros su-
põem que eles também relativisem po-
sições para que não se siga o choque, a 
desilusão e a frustração. Daí se segue 
como elemento básico que é preciso 
educar para o pluralismo sem perder a 
identidade. 

6 A PRAXIS 

Para superar a presente conjuntura 
de transição é necessária a ciência da 
adaptação, a ciência do futuro. Sobre-
vive quem se adapta e não perde a sua 
própria identidade. 



Atitude definida, mas difícil porque 
fluida, movediça, transiente como são 
as cousas dos homens com os quais nos 
relacionamos. Todo o pluralismo de 
ideias e situações exige uma compreen-
são reciproca das posições e das moti-
vações dos outros, exige exame leal do 
comportamento e da retidão alheia, so-
bretudo exige uma caridade profunda 
que reconhece divergências, mas acredi-
ta na convergência dos homens de boa 
vontade. 

conhecido o princípio que educar 
é transmitir valores, no entanto, é tam-
bém sabido que pior que a negação dos 
valores é a sua defesa hipócrita e mau-
tentica. Dificilmente uma vida inte-
riormente falseada poderá garantir um 
exemplo que convença. Hoje, no entan-
to, mais do que transmitir valores é pre-
ciso discernir valores e encontrar no 
que passa e se transforma aquilo que 
permanece e se afirma. 

Ë a necessidade de homens de visão, 
que encontrem o cerne das questões pre-
sentes e sejam capazes de prever as si-
tuações futuras. 

Necessária é a sabedoria que desco-
bre as exigências essenciais da natureza 
humana e capacita o homem a enfrentar 
sempre novas situações. 

Em segundo lugar é necessária a 
criatividade para a sobrevivência. Quan-
do o tempo era repetitivo o homem sim-
plesmente "durava". Quando o tempo 
se tornou ciclíco o homem repetia, mas 
hoje que o tempo é acelerado o homem 
tem necessariamente de inventar. 

Inventar o que? Inventar novas 
uniformidades, novas convenções, mes-
mo que sejam efêmeras como a moda 
ou o artigo do dia, mas que estejam de 
acôrdo com os princípios básicos em que 
acreditamos. 

Ë preciso criar novos hábitos de 
famílias, formas de expressão, de en-
contros, de visitas, de diálogo, de con-
vivência. Pode ser mesmo necessária a 
inventividade, criatividade para "manu-
faturar" novos ritmos, pois os ritmos 
naturais vão desaparecendo com a inter-
venção do homem, por exemplo, o ritmo 
da noite e do dia, do frio e do calor. 

O passado passou, o presente não 
veio para ficar. Necessitamos de ho-
mens novos para o mundo novo, capa-
zes de criar uma nova família onde os 
valores sempre antigos e sempre novos 
se reafirmam na imensa variedade das 
formas. 

-.- 



Quando a família brasileira se reúne 
para planejar uma viagem, geralmente o 
filho quer ir. digamos, para Salvador, 
enquanto a filha pretende visitar uma 
amiga em Fortaleza, a mãe adoraria 
imenso conhecer a catedral de Olinda 
e o pai só fica olhando. 

CIcuIos teitos, Incluindo os juros das 
passagens pelo crediário, a família chega 
à constrarigedora conclusão de que a 
renda familiar só permite chegar até 
Salvador. 

Para acabar com esse fantasma da 
contabilidade doméstica, a Vasp aboliu 
definitivamente os juros. 

O Credi-Sem é inteiramente sem juros, 
sem fiador, sem complicações e não 
deixa ninguém na metade do caminho. 

As famílias: brasileira, japonesa, 
espanhola, alemã, italiana, e todas as 
demais famílias, fazem uma viagem 
completa pelo Boeing 737, o jato 5 anos 
na frente, com salgadinhos, bebidinhas e 
comidinhas pelo preço da passagem a 
vista. E isso. 

O Brasil é grande e merece ser 
conhecido sem juros, 

ciedi-Sem 
da VàSI),0 único 
sem juros para a família 
que viaja unída. 

juro já fêz muita viagem 

0 	acabar na 
,1% metade. 



Lojas A Regional 
VENDE 

A MELHOR MODA 

* nas lojas de.E 

(ampinas - Ribeirão Preto - Santos 
Baurl.i - S. J. Rolo Preto - Sorocaba 
Arnerifficana Araraquara - S. Vifficente 
e o Crediario oferece: 
TUDO SEM ENTRADA 

SEM JUROS 
SEM FIADOR 

* Se a qualidade For igual 

o melhor preço é da REGIONAL 



Associados na 

SARCIAYS BANK 

INTERNATIONAI 1Ti 

Banco 

de Crédito 

Nocional S.A. 

toraBCNS.A'i 
Valores Mobiliários 	1 

Banco de 

Investimentos BCN S.A. 

Financiodora BCN S.A. 
Crèdito, Financiamento 

e investimento 

CODEARA 

Companhia de 

Desenvolvimento 
do Ara9uaia 

é o centro desse sistema 

/ Um sistema é um conjunto de elementos 
correlacionados harmonicamente entre si. 

7/ O Sistema Financeiro BCN é isso, um conjunto de \ 
empresas com a mesma filosofia, mesma 	\\ 

fradição de eficiência e um mesmo objetivo comum: 	Y

você. 	 1 

 

Em qualquer Agência do BCN - Banco de Crédito
a  Naonal, você tem sempre um amigo para 

\\ 	orientá-lo quanto à melhor maneira de utilizar o 
nosso Sistema.  

'\ 	 SISTEMA FINANCEIRO  

SERBANK S.A. 

Serviços Auxéo,cs 

BCN tEASING S.A. 

Comércio e 
Arrendamento 

SEU LA R 

Associoção 

de Poupança e 

Empréstimos 

BCN S.A. 

Empreendimentos 

e Serviços. 

Moderato é o mais 
ioderno e eficiente 

Mio 'esodorante que você 
—:- rode usar. 

Ele elimina o odor 
evita a umidade sob 

iis braços, e é suave, 
norque não contém álcool. 

Moderato, um jato de 
rrescor incomparável, para 
você se sentir de vestido 

ranco e chapéu florido. 
Sempre. 

L±ORÊAL 
DE PARIS 



MEDICAMENTOS BARATOS 

DROGARIA ONOFRE LTDA, 

Praça da Sé, 1701174 

Telefones: 35-0943 - 239-5047 - Sco Paulo 

Aluguel - Dinheiro que vai e não volta mais. 

Casa Própria - O melhor investimento que você pode 
fazer. 

Agora você pode construir sua casa, pagando uma 
prestação sempre mais baixa que o aluguel. 

GRANADA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES tem tudo o 
que voce precisa para construir sua casa, dos alicerces á 

untura. 

Granada Materiais Para Construções 
Rua Tenente Isaias Branco de Araujo n.o 12 - Vila das Belezas . Santo Amaro 

Fones: 247-1949 - 247-6028 - 247-0274 



Como consideramos ser um dos problemas básicos deste país proporcionar 

uma educação harmoniosa aos nossos filhos, temos o máximo prazer em 

colaborar com a Escola de Pais, que nesta época de "transição" constitue uma 

garantia para que esta meta sela  alcançada. 

Organiza ço Dr. Werner Roseníeld de Seguros 

ALTERTHUM CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE CIVIL LIMITADA 

Rua Conselheiro Crispiniano, 105 - Telefone: 32-4400 - São Paulo - Brasil 

COLÉGIO 

OBJETIVO 

1.a, 2.a e 3.a Série do 2.o Grau 

ÁREAS DE EXATAS, HUMANAS 

E BIOLÓGICAS. 

LIIBORflTÓRIOS PROFISSIDNflLIZIINTES 

Períodos: Manhã e Tarde 

São Paulo: Avenida Paulista, 900 

Rua Luis Gois, 2211 

Brasília : W-5 Sul, quadra 914 



Sinceros agradecimentos a 

todos que direta ou indiretamente 

colaboram para a construção da 

nossa séde própria, à Rua Bartira 

n.o 1094 - São Paulo 

CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS 
Atendemos às firmas de engenharia ou 

pessoas juridicas que necessitem de titulos 
para caução em concorrencia pública. 

ORTN - ARTM 
Bonus Rotativos Estado So Paulo 

CONTRÂL S/C LTDA. 

Praça Manuel da Nobrega, 36 	7.0 andar - Telefones: 36-3628 - 35-2161 a 64 



Escolas de Pais 

BRASIL 

Americana 
Apucarana 
Araçatuba 
Belem 
Belo Horizonte 
Campinas 
Caxias do Sul 
Campo Grande 
Concordia 
Curitiba 
Fortaleza 
Guanabara 
Itajai 
Ituiutaba 
Joaçaba 
Lorena 
Manaus 
Manha 
Maringá 
Mogi das Cruzes 
Natal 
Piracicaba 
Poços de Caldas 
Porto Alegre 
Recife 
Rio Claro 
Salvador 
São Bernardo do Campo 
São Caetano do Sul 
São José do Rio Preto 
São Leopoldo 
São Paulo 
Taubaté 

PORTUGAL 

Braga 
Guimarães 
Lisboa 
Porto 

MOÇAMBIQUE 

Lourenço Marques 

ISRAEL 

Haifa 

COLOMBIA 



N05505 Anunciantes:- 

Light - Serviços de Eletricidade S/A. 

Lojista S/A. - Crédito Financiamento e Investimento 

Lojicred - Promotora de Vendas Ltda. 

Grupo Loji 

Cesp - Centrais E'étricas de São Paulo S. A. 

Cia. Paulista de Força e Luz 

S. A. Moinho Santista 

Transportadora Volta Redonda S. A. 

Refinações de Milho, Brasil Ltda. 

Cia. Agricola e Industrial Cicero Prado 

Arquivo Portatil Katina 

Okamoto S. A. - Móveis e Eletro-Domésticos 

Vasp - Viação Aérea São Paulo 

Lojas A Regional 

Sistema Financeiro BCN 

Loreal de Paris 

Drogaria Onofre Ltda. 

Granada Materiais para Canstruções 

Organização Dr. Werner Rosenfeld de Seguros 

Colégio Objetivo 

Drogas i 

ContraI S/C Ltda. 

Grupo Financeiro Mercantil de Descontos 

Garcia e Bassi Equipamentos Industriais 



GRUPO FINANCEIRO MERCANTIL DE DESCONTOS 
Mentalidade Jovem - Experiência de 20 Anos 

S E D E : Rua XV de Novembro, 201 - São Paulo 
AGÊNCIAS: Rio de Janeiro, Santos, Santo André, São Caetano do Sul e urbanas 

na Capital (SP) 

Banco Mercantil de Descontos S. A. 
TODOS SERVIÇOS BANCÁRIOS (Inclusive (âmbio) 

Mercantil de Descontos S. A. 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTOS 

Mercantil de Descontos S. A. 
CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS 

Tradicional 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Fundo Merkinvest de Investimentos 
Fundo Merkinvest de Investimentos - 157 

0 SEU AMIGO FORTE 



TORRES DE 
RESFRIAMENTO 
DE AGUA 

CARCIA E BASSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A 
Rua XavierdeToledo, 105 .I0 

Fones: 37 52 88 2391315 


