






















































Pouco se tem falado no aban-
dono em que se encontram 
as famílias que precisam 
utilizar creches para seus 

filhos de 0 a 3 anos de idade. Como sair 
para trabalhar? Como procurar empre-
go? Deixá-los com quem? Pagar como? 
A família tem que resolver sozinha? Isso 
é legal?! 

A educação infantil, etapa de ensino 
que vai de zero a cinco anos de idade, é 
um direito fundamental garantido pela 
Constituição Federal de 1988. Ou seja: 
toda criança brasileira tem direito a 
uma vaga em creche ou pré-escola 
custeada pelo poder público, no caso, 
pelos Municípios.

No Brasil, desde a Constituição Fede-
ral de 1988, há trinta anos, a creche está 

incluída nos direitos sociais do cida-
dão brasileiro, por sua dualidade 

– atendimento educacional 
e assistencial, tornando-se 
assim, um equipamento 

imprescindível às famílias 
de baixa renda, que dela 
necessite para trabalhar 
e sobreviver.

Esse direito está 
amplamente funda-

mentado em garantias 
legais: na Constituição Federal, Art. 7°, 
inciso XXV – são direitos dos trabalha-
dores urbanos e rurais, além de outros 
que visem a melhoria de sua condição 
social: assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até 
5 (cinco) anos de idade em creches 
e pré-escolas. Art. 208 – O dever do 
Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: (...) IV – educa-
ção infantil, em creche e pré-escola, 
às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

Na Lei de Diretrizes Básicas da Educação – 
LDB, nº 9.394/96: Art. 29 – A educação infan-
til, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança de até os cinco anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e 
da comunidade. Art. 30 – A educação infan-
til será oferecida em: I – creche ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade; II – pré-escolas, para as crianças 
de quatro a cinco anos de idade. No Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA), lei n. 
8.069/1990: Art. 54 – É dever do Estado as-
segurar à criança e ao adolescente: (...) IV 
– atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a cinco anos de idade. 

Por outro lado, não são raros os casos de 
famílias que ao buscarem matricular seus 
filhos nas creches, aguardam um longo pe-
ríodo até que haja vagas, quando não acon-
tece de simplesmente receberem de pronto 
uma negativa.

É importante esclarecermos que o direito 
à creche é garantido a todos, independente-
mente da classe social, sendo que tem um 
caráter educacional, pois faz parte da forma-
ção escolar do indivíduo, além do seu caráter 
assistencial.

Portanto, mesmo que os pais tenham 
condições financeiras de pagar por insti-
tuição particular ou mesmo que não traba-
lhem, o direito em questão é da 
criança, não podendo haver 
esse tipo de diferenciação 

CRECHE É DIREITO DAS 
CRIANÇAS E OBRIGAÇÃO 

DO MUNICÍPIO
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pelo Poder Público.

A lei prevê que é obrigação do Muni-
cípio garantir à vaga em creche sempre 
que houver a manifestação do interesse 
em matricular a criança, sendo que o não 
atendimento deste direito constitui viola-
ção do direito à educação.

Desse modo, sempre que as famílias 
buscarem realizar a matrícula de seus 
filhos em creches, mas receberem uma 
negativa por falta de vagas, ou permane-
cerem à mercê de uma resposta em um 
prazo muito extenso, é recomendado 
que busquem diretamente a intervenção 
do Poder Judiciário, por mais que tam-
bém possam procurar um auxílio do Con-
selho Tutelar. 

As famílias que estejam passando 
pelo problema mencionado acima, que 
tenham interesse em garantir o atendi-
mento de seus filhos em creche, podem 
buscar solucionar a questão apresen-
tando o seu caso concreto à Defensoria 
Pública, bem como ao Ministério Público 
Estadual, e também poderão solucionar 
com o auxílio de um advogado.  

Entre os documentos necessários para 
ser realizada uma ação judicial visando ga-

rantir vagas em creches, podemos citar 
os seguintes: cópia da certidão de nas-
cimento e CPF da criança; cópia dos do-
cumentos pessoais dos seus representes 
legais; comprovante de residência; de-
claração da secretaria de educação ou da 
unidade escolar, atestando a inexistência 
de vaga; caso a criança tenha algum tipo 
de deficiência, apresente o laudo médico. 

Dessa forma, os pais que se depa-
rarem com a negativa de vaga em cre-
che por parte do Município, poderão 
valer-se de ação judicial em face do 
ente, pois inquestionável é o direito 
à educação da criança, sendo o Poder 
Judiciário competente para determi-
nar o cumprimento da obrigação por 
parte do Município.







“E não vos associeis às obras 
infrutuosas das trevas, antes, 
porém, condenai-as” Efésios 5:11Não!
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Convide os amigos e venha 
tomar um chopp conosco!

Servimos almoço de segunda a sábado!

VENHA CONFERIR!

Aproveite também para apreciar nossa variedade de 

pratos e bebidas à noite, de terça a Domingo!
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Pastor Elvis Casagrande: “Não 
concordo com a comemoração 
do Halloween. A Bíblia fala 
sobre essa situação: ‘Mas o 
Espírito expressamente diz: 
que nos últimos tempos, 
apostatarão alguns da fé, 
dando ouvidos a espíritos 
enganadores e a doutrina de 
demônios’. I Tm 4:1”

O pastor Elvis Casagrande, da Igreja Casa de Ora-
ção de Marechal Cândido Rondon, viveu por vários 
anos nos Estados Unidos e acompanhou de perto 
muitas manifestações do Halloween. Ele aceitou a 
Jesus em Portugal (Lisboa), onde estava a trabalho, 
aos 18 anos. “O chamado pastoral é algo que veio 
muito forte da parte de Deus pra minha vida. Nunca 
busquei e a princípio, eu não queria. Mas o chamado 
do Senhor foi mais forte do que minhas vontades. 
Antes de ser pastor, tinha uma empresa de pintura 
nos Estados Unidos. Meu chamado foi desenvolvido 
na Four Square Church (Igreja do Evangelho Qua-
drangular Americana). O início do ministério servin-
do a Deus, ainda como irmão apenas, foi em Hyan-
nis, Massachusetts, onde nasceu a Primeira Igreja do 
Evangelho Quadrangular em 2004, sendo um dos 
fundadores desta obra, juntamente com o pastor 
Mário Vieira. Logo após fazer o Instituto Teológico 
em Boston, fui indicado ao ministério, passando pelo 
diaconato, áreas administrativas, obreiro credencia-
do e indicado a unção pastoral. Assumi a igreja do 
ministério em Plymouth, Massachusetts, onde � quei 
por quatro anos”, explica. 

Conhecendo a cultura 
norte-americana de perto

O pastor Elvis está em Marechal 
Cândido Rondon desde 2015. Relatan-
do sobre o Halloween, ele conta que foi 
introduzido nos Estados Unidos pelos 
irlandeses. A sua origem remonta às tra-
dições celtas, povo que viveu na Gália e 
nas ilhas da Grã-Betanha. “Essa prática 
foi sendo esquecida devido à evangeli-
zação cristã nestes territórios; a religião 
Celta começou a desaparecer. Como eles 
tinham uma tradição oral, não escreve-
ram quase nada sobre a sua religião. Os 
Estados Unidos receberam estas festas 
com o surgimento da religião pagã em 

seu território. Não concordo com a come-
moração desta prática. A Bíblia fala sobre 
essa situação: ‘Mas o Espírito expres-
samente diz: que nos últimos tempos, 
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos 
a espíritos enganadores e a doutrina de 
demônios’. I Tm 4:1. Algumas escolas co-
memoram o dia das bruxas como uma 
festa da cultura americana ou uma festa 
qualquer, sem ao menos conhecer o seu 
significado e origem. Essa festa é muito 
comemorada pelas escolas de inglês, e 
pasmem: tem até a festa de Halloween 
gospel!”, enfatiza. 

O que você pensa quando lê a pa-
lavra Halloween? É algo bastan-
te conhecido há muitos anos 
no Brasil. Nos últimos tempos, 

vê-se muitas atividades para comemorar esse 
conhecido “dia das bruxas” em escolas, gru-
pos e até mesmo crianças passando nas casas 
pedindo: “gostosuras ou travessuras?”... inclu-
sive aqui em nossa região. 

Mas, você sabe como isso tudo come-
çou? Sua origem macabra se dá nos tempos 
dos adoradores de Baal no Velho Testamento. 
Tudo iniciou no século V a.C., com um povo 
chamado Celta, que habitava os países onde 
hoje são a Irlanda, Inglaterra e França. Na 
época, o verão terminava oficialmente no 
dia 31 de outubro. Da noite do dia 31 para 

o dia 1° de novembro, era celebrado o ano 
novo dos Celtas, que era também chamado 
o feriado de Samhain (sow-en), que significa 
senhor da morte. Os Celtas consideravam o 
1° de novembro como o dia da morte por-
que as folhas das árvores já estavam caindo, 
a noite chegava mais rápido e a temperatura 
caía; ou seja, para eles essa época é outono. 
Eles acreditavam que o Muck Olla, o deus sol, 
estava perdendo suas forças por causa do 
Samhain, senhor da morte. Além disso, eles 
criam que no dia 31 de outubro, Samhain 
ajuntava os espíritos de todas as pessoas que 
haviam morrido no ano anterior, pois eles (os 
espíritos) tinham sido confinados a ficar va-
gando entre a terra e a lua por causa dos seus 
atos maus, sem chance de ir para o paraíso. 

Na noite do banquete de Samhain (dia 31), es-
ses espíritos teriam a permissão de voltar para 
as suas casas e tentar tomar posse dos corpos 
das pessoas que ainda viviam, porque, segun-
do eles, essa seria a única esperança para os 
espíritos depois da morte.

Como as pessoas não queriam ser possuí-
das por espíritos maus, eles tomavam as devi-
das precauções para se protegerem, com ritu-
ais macabros, sacrifícios humanos e de animais 
como oferenda para que Samhain se acalmasse 
e não deixasse que os espíritos machucassem 
ou possuíssem ninguém.

Assim, a origem do Halloween é totalmente 
pagã. Por isso, temos que ficar atentos!

Confira nossa reportagem especial e seja 
edificado! 

Uma prática pagã
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Simbolismos do Halloween
Pastor Elvis destaca que cada peça, brincadeira ou 

enfeite possui um simbolismo dentro da crença Wicca. 
Con� ra algumas delas:

ABÓBORA COM ROSTO – vem 
de uma lenda: um homem 
chamado Jack morreu e lhe 
foi negado a sua entrada no 
céu e no inferno. Condenado a 
viver perambulando pela terra 
como uma alma penada, ele 
colocou uma brasa brilhante 
num grande nabo oco para 
iluminar o seu caminho à 
noite. A abóbora iluminada 
simboliza Jack.

NABOS – também eram as lanternas 
que os Celtas acreditavam que 

mandavam os espíritos embora; 
este símbolo continua com o uso das 

abóboras iluminadas.

VELAS – neste dia, são 
usadas muitas velas 

marrons e alaranjadas. 
Muitos pentagramas 

possuem estas velas em 
seus quadrantes.

PENTAGRAMA – tem sido usado como 
amuleto, mas é um símbolo básico da 
feitiçaria. É o ponto central do trabalho de 
encantamento e geralmente, é colocado 
sobre ou na frente do altar – ele representa 
o fogo, terra, ar, água e espírito.

PESCAR 
MAÇÃS EM UM 
TONEL – essa antiga 
prática veio de 
adivinhar o futuro. 
O participante que 
obtinha sucesso 
poderia contar 
com a ajuda dos 
espíritos para uma 
realização amorosa.

PEDIR DOCES – esse costume veio da tradição 
Irlandesa: um homem conduzia uma procissão para 
angariar contribuições dos agricultores para que suas 
colheitas não fossem amaldiçoadas por demônios. 
“Pare e pense: as crianças que saem pedindo doces ou 
travessuras representam o quê? O que acontece se elas 
não conseguem os doces? Elas fazem as travessuras. Se 
você pensar um pouco, o agricultor pedia alguma coisa 
para dar de oferta aos demônios. Tais práticas não vão 
de acordo com a vontade de Deus”, ressalta o pastor.
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Professora de Inglês, Luciana 
do Amaral Roesler: “Com 

origem pagã, o Halloween 
é comemorado por muitos 

como um ‘dia sem limites’. 
As pessoas são livres para 

acreditar no que quiserem, 
mas como mãe, educadora 
e cristã, não vejo com bons 

olhos incorporar algo que 
nada tem a ver com a 

nossa cultura”

Valorização da nossa cultura
Em Marechal Cândido Rondon e região, muitas esco-

las de inglês comemoram o Halloween com seus alunos, 
com uma festa especial e que geralmente, é muito aguar-
dada pelos estudantes. Mas, nem todos os educadores 
desta área concordam com a prática: Luciana do Amaral 
Roesler trabalha há 25 anos como professora, inicialmen-
te na área de música e algum tempo depois no ensino de 
inglês. Fundadora e coordenadora da Leader School, que 
foi inaugurada em 2005, visitou os Estados Unidos seis 
vezes e tem muitas viagens programadas, já que com os 
programas de Intercâmbios, tem turmas agendadas até 
2025. “Visitei também o Canadá, Inglaterra e Irlanda; to-
dos esses países têm a cultura do Halloween muito acen-
tuada e devido à mídia e muitas empresas que dependem 
ou defendem o Halloween como um sistema de negócio, 
o Brasil também já incorporou esse costume, embora eu 
como educadora, mãe e cristã não concorde com este 
tema. Trabalho com inglês há mais de 20 anos, mas na 
nossa escola, não ‘americanizamos’ os alunos. Ensinamos 
inglês como Língua Franca e os preparamos para estudos 
avançados, desenvolvimento profissional e para o mer-
cado de trabalho, sempre valorizando nossa língua mãe 
e nossa própria cultura. Precisamos lembrar que somos 
Brasileiros e precisamos valorizar a nossa cultura em pri-
meiro lugar. Com a globalização, podemos ver e aprender 
sobre outros povos, países e culturas em minutos de pes-
quisa, mas conhecer outras culturas não significa anular 
a sua própria. Uma das grandes maravilhas do mundo é 
poder conhecer e aprender o que é bom do outro, para 
que possamos nos construir como seres humanos e como 
cristãos. Respeito é a palavra-chave para vivermos em 
equilíbrio”, destaca.

Luciana a� rma que em sua escola, os 
alunos celebram a “Festa à Fantasia”, sem 
sustos, incitação ao terror ou ao sobrena-
tural. “Buscamos mostrar que podemos nos 
divertir de uma forma alegre, forti� cando 
os elos de amizade e união. Muitas pessoas 
valorizam a cultura do Halloween, mas não 
sabem o que realmente signi� ca. Nos Esta-
dos Unidos, segundo relatos jornalísticos, 
muitas pessoas saem com máscaras com o 
objetivo de cometer delitos e gerar confu-
são, por exemplo. Com origem pagã, essa 
data é comemorada por muitos como um 
‘dia sem limites’. As pessoas são livres para 
acreditar no que quiserem, mas como dis-

se anteriormente, como mãe, educadora e 
cristã, não vejo com bons olhos incorporar 
algo que nada tem a ver com a nossa cultu-
ra. Nossas crianças e jovens em geral, preci-
sam estar conectados com a família e rece-
ber educação de qualidade. Nosso tempo 
com nossos familiares e alunos é muito 
precioso, precisamos usá-lo com sabedoria, 
potencializando suas qualidades e semear 
palavras de amor e situações de harmonia. 
O mundo já apresenta situações negativas 
por si só; acredito que precisamos prepa-
rá-los para as adversidades, mas acima de 
tudo, ensinar a construir pontes e não 
barreiras, � naliza. 

DIVERSÃO SEM HALLOWEEN
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Bíblia: o Manual a ser seguido
Paula acredita ser muito importante 

não aderir a essas práticas. “A Bíblia é o ma-
nual do cristão e nela podemos encontrar 
de tudo! Sobre o Halloween, a Bíblia nos en-
sina em 2 Coríntios 6: 14-15 que ‘Não existe 
união entre a luz e as trevas; entre cristão 
e satanás’. E ainda em 1 Pedro 2:9 diz: ‘Mas 
vocês são o povo que pertence a Ele, que 
os chamou da escuridão para a sua maravi-
lhosa luz`. Porque nós, cristãos, iríamos par-
ticipar de uma festa a qual claramente vem 

da escuridão, sendo que Cristo nos libertou 
e nos trouxe até a luz? Que possamos re� e-
tir sobre isso e ser luz em meio às trevas”, 
enfatiza.

Como cristã e professora, Paula busca 
trabalhar eventos que realmente tragam 
um signi� cado bom e que traga algum va-
lor aos seus alunos, como por exemplo, em 
novembro, nos Estados Unidos, é comemo-
rado o “Thanksgiving Day”, que é o Dia de 
Ação de Graças, um dia de gratidão a Deus, 

com orações e festas, pelos bons aconteci-
mentos ocorridos durante o ano. “Sabendo 
do signi� cado por trás do Halloween, acho 
importante não aderir a estas práticas pa-
gãs. Em minha igreja, sempre que estamos 
próximos do Halloween, buscamos alertar 
os jovens sobre o signi� cado que tem por 
trás deste evento, e lembramos da impor-
tância de fazermos a diferença como cris-
tãos, de levar luz e não trevas às pessoas”, 
� naliza.

Professora de 
inglês, Paula 
Francielle Becker: 
“Sabendo do 
significado por 
trás do Halloween, 
acho importante 
não aderir a estas 
práticas pagãs”

Paula Francielle Becker é pro-
fessora de inglês formada em Le-
tras-Português/Inglês pela Unioes-
te. Participa da Juventude da Igreja 
Congregacional de Marechal Cândi-
do Rondon há 13 anos e há 1 ano e 
meio, é a presidente do grupo. 

Ela destaca que, apesar de ser 
uma região com grande quantida-
de de cristãos, nos últimos anos, 
tem notado como o Halloween se 
tornou algo cultural para os jovens. 
“Como cristã, acredito que muitos 
jovens de hoje, jovens cristãos tam-
bém, não têm ideia do signi� cado 
por trás deste evento, que pode pa-

recer algo inofensivo para alguns, 
mas que antigamente iniciou-se 
para cultuar os mortos. Na época, 
as pessoas acreditavam que no dia 
31 de outubro os mortos saíam das 
sepulturas para assustá-las. Pode-
mos perceber uma grande in� uên-
cia da cultura norte americana para 
o brasileiro. Todos os dias, somos 
bombardeados com informações 
pelas redes sociais, que ajudaram 
muito nessa fusão de culturas. Te-
nho notado que as escolas de idio-
mas e escolas estaduais têm traba-
lhado e investido em eventos como 
o Halloween”, explica.

Pode parecer inofensivo...

tãos, de levar luz e não trevas às pessoas”, 





Despertando 
o gosto 

pela leitura

As palavras de Lobato nos remetem a um mundo 
mágico, onde a imaginação ganha asas e nos faz 
ver as coisas de uma maneira diferente, mais leve e 

encantadora. A leitura nos leva por caminhos que nos per-
mitem conhecer lugares incríveis, sem ao menos termos saí-
do do lugar; caminhos que nos permitem imaginar, sonhar e, 
principalmente, passar a fazer parte da história apresentada.

Estamos vivendo em um mundo cada vez mais acelerado 
e muitas vezes, não percebemos que ações simples podem 
mudar totalmente a relação de nossas crianças com os livros. 
Enquanto condutores destas ações, devemos respeitar as pre-
ferências literárias da criança, criar um ambiente ideal para a 
sua leitura, saber usar a tecnologia a favor, ler para a criança, 
entrar na brincadeira da história, não deixar virar obrigação, 
buscando “encantar” e não “obrigar”, e visitar livrarias e biblio-
tecas, mostrando o quanto estes espaços são agradáveis e en-
riquecedores. 

Então, pais ou educadores, criem um novo final para as his-
tórias lidas ou, até, uma nova história, ampliem as ideias do 
autor/da autora, incluam novos personagens e provoquem a 
criatividade da criança. Desta forma, estaremos transforman-
do o momento da leitura em uma parte muito especial do dia, 
lançando uma sementinha que certamente germinará e ren-
derá lindos frutos no futuro. CRIE seu próprio castelo e leve a 
criança para MORAR nele. 

Monteiro Lobato

Liane M. Stamm Schwingel

Psicopedagoga, historiadora e 
pós-graduada em Gestão Escolar

Coordenadora Pedagógica do 
Colégio Evangélico Martin Luther

Quem escreve um livro cria um 
castelo, quem o lê mora nele“ ” 
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