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O Problema
EXPEDIENTE

CLIMA E TEMPO
O outono marca uma transição entre a estação mais quente 
e a mais fria do ano. Isso significa que a estação começa 
com temperaturas mais parecidas com o verão, e termina 
com mais cara de inverno, o que não impede o 
aparecimento de ondas de frio intercaladas com os períodos 
de calor durante toda a estação, e isso pode influenciar na 
sua saúde. Este período conta também com a oscilação 
térmica diária, “como o outono é mais seco que o verão, a 
diferença entre as mínimas e máximas é maior, ou seja, 
temos noites e madrugadas mais frias e tardes com 
temperaturas elevadas. Cuidados simples podem ser 
tomados para evita-las como evitar ambientes aglomerados 
e fechados, higienizar sempre as mãos e lavar o nariz 
(normalmente com soro fisiológico).
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Olá, Sejam bem vindos a primeira edição do  ‘O Problema’, um 
folhetim cujo nome foi escolhido pelos nossos usuários e tem  
outro propósito que não o de  ‘problematizar’. Nele, vamos  
trazer informações sobre nossa comunidade (Parque da Floresta, 
Jardim São Bento e Jardim Bassoli), curiosidades, dicas, 
informações sobre o que acontece de bom e aquilo que precisa 
melhorar. Escrito pelos usuários do Progen, ‘O Problema’ tem 
como objetivo dar visibilidade às questões do território além de 
esclarecer, informar, divertir e emocionar a todos com notícias 
que serão escolhidas a dedo para você que será nosso leitor. Nessa 
edição, contamos com reportagens exclusivas sobre o 18 de 
maio, copa do mundo, meio ambiente e muito mais! Tenham 
todos uma ótima leitura!  
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DROGAS

Meio Ambiente 
Quando andamos pelas ruas e calçadas do Jardim Bassoli, 
conseguimos perceber que há muita poluição. Além disso, 
os moradores não contentes com os lixos entulhados, 
colocam fogo no nos mesmos. Toda a fumaça gerada pela 
queima dos entulhos e  lixos ao ser inalada pelos moradores 
faz com que diversos sintomas apareçam como por 
exemplo dificuldades de respiração. Seria importante que 
tivéssemos mais lixeiras nas calçadas para que os 
moradores pudessem parar de jogar lixo no chão. Cabe a 
nós cidadãos, cobrar de nossos representantes na prefeitura 
de Campinas, uma coleta seletiva de maior qualidade.

O intuito desse espaço é trazer informações e curiosidades 
relacionadas ao uso de drogas, seu efeito no corpo humano 
e as possíveis causas pelas quais uma pessoa começa a fazer 
o uso dessas substâncias. Segundo o dicionário, Droga é um 
nome genérico dado a todo o tipo de substância natural ou 
não, que ao ser introduzida no organismo provoca 
mudanças físicas ou psíquicas. Mas aí vem a pergunta, toda 
droga faz mal? O que faz as pessoas usarem drogas? Se 
socializar, escapar dos problemas, relaxar o corpo a mente, 
são coisas que a droga alivia? A cada edição do nosso 
folhetim, traremos algumas informações direcionada as 
mais conhecidas e as nem tanto convencionais.    



COPA DO MUNDO
Copa do mundo é uma competição internacional de futebol que ocorre 
a cada quatro anos. Foi criada em 1928 na França, sob a liderança do 
presidente Jules Rimet. Todas as federações reconhecidas pela FIFA 
estão aptas a participar.  A primeira edição ocorreu em 1930 no 
Uruguai, cuja seleção saiu vencedora. Esse ano, com sede na Rússia, 
terá seu início em 14 de junho. O brasil, que está no grupo F (Suíça, 
Costa Rica e Sérvia), tem seus jogos marcados para os dias: 17/06 
(domingo) às 15h em Rostov contra a Suíça, 22/06 (sexta-feira) às 9h 
contra a Costa Rica e no dia 27/06 (quarta-feira) às 15h contra a 
Servia. A seleção “canarinho” como é chamada sagrou-se 
pentacampeã após os vencer nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 
2002. A convocação será: Alisson, Ederson, Cássio, Danilo, Geromel, 
Filipe Luís, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Fágner, Thiago Silva, 
Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Philippe C., Renato Augusto, 
Willian, Douglas C., Roberto F, Gabriel J., Neymar e Taison

HORA DA DIVERSÃO

18 DE MAIO
No dia 18 de maio de 2018 o Projeto Gente Nova – Progen Unidade Jardim Bassoli, 
realizou seu terceiro sarau cultural. Seu objetivo é conscientizar a todos sobre a 
importância de enfrentar e denunciar o abuso sexual e exploração comercial de 
crianças e adolescentes. Rodas de conversa na unidade ajudaram na construção de 
matérias e apresentações que foram mostradas a comunidade e o público que veio 
prestigiar esse evento. O 18 de maio nasce a partir de uma menina que em 1973 em 
Vitoria (ES), foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo 
apareceu seis dias depois, carbonizado e os seus agressores nunca foram punidos. 
Após sua repercussão e forte mobilização da sociedade em defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes, o 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde 
então, esse se tornou o dia para que a população brasileira se una e se manifeste 
contra esse tipo de violência. Nosso Sarau contou com apresentações de música, 
poesia, dança e teatro, realizadas por educandos e moradores da comunidade. que 
frequentam o Progen e ou pessoas que de maneira espontânea se sentiram a vontade 
em apresentar. 
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