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Pandemia: O que ‘’Dom 

Bosco’’ faria? 
 Têm pessoas que nos são tão próximas, tão amigas ou familiares, que 

nós até sabemos o seu modo de conduta, as falas que lhe são próprias 

ou as atitudes que lhe são características. “Ah! Isso é a cara de 

Fulano”; “Nossa, isso me lembra Beltrano”.  

Com isso, pela proximidade e logo pelo carinho que temos por essas 

pessoas às vezes, em determinadas ocasiões, a gente se pega pensando 

o que Sicrano faria neste momento, se estivesse ele aqui e agora. 

Bem, pela proximidade e carinho que temos pelo padre João Bosco, 

e sabendo o bom educador que foi e o quanto amou os adolescentes e 

jovens, é bastante natural nos perguntarmos: o que ele faria se 

estivesse aqui e agora no meio dessa pandemia? 

João Bosco nasceu há mais de 200 anos. Viveu sim em tempos 

diferentes de nós. Mas, sabemos que ele passou também pelo período 

de uma epidemia. Durante os anos de 1854-56, diversas regiões da 

Europa e entre elas, o Reino do Piemonte, norte da atual Itália, onde 

estava o jovem padre com os meninos do Oratório, sofreram pela 

cholera asiaticus. A cólera, infecção que ataca o intestino, levou à 

morte um pouco mais da metade dos contaminados da cidade de 

Turim.  

Temos alguns relatos desse período, e por eles sabemos o que fez 

Dom Bosco. Primeiro, ele esteve bastante atento as orientações do 

Governo. E cuidou para que o Instituto estivesse bem preparado, 

adaptando os espaços, reforçando a limpeza e favorecendo a higiene. 

Sabemos que para isso ele até pediu uma ajuda financeira, o que ele 

chamou de “subsídio extraordinário” e nós hoje chamamos de 

“auxílio emergencial”. O período da cólera foi também momento de 

crise financeira. 

Segundo, Dom Bosco contou com o apoio do Governo, mas também 

ofereceu sua ajuda. Ele não ficou de braços cruzados. Antes o 

contrário, ele e seus jovens estavam com as mãos sempre em 

movimento: juntas para a oração que foi constante, e abertas para 

auxiliar os mais precisavam.  

Assim, podemos nós, Instituto, ter hoje bastante paz, mesmo diante 

das incertezas que temos; pois, é claro, não temos a resposta para 

tudo. Mas, honramos o nome que temos. Do mesmo modo que Dom 

Bosco, não ficamos de braços cruzados. Sentimos muito por não ter 

nossas atividades como de costume. É triste ter nossos pátios vazios. 

Mas, seguimos fazendo o bem e ajudando quem precisa.  

Seguimos as orientações do Governo, estamos preparando nossos 
espaços e refletindo bastante como será a nossa volta às atividades 

comuns, para acolher todos da melhor forma possível.  
 

 

 

 

Receitinha - Pamonha  

      Ingredientes 

24 espigas de milho verde com a 

palha 

3 xícaras (chá) de açúcar 

2 colheres (sopa) de manteiga em 

temperatura ambiente 

1 xícara (chá) de leite 
 

      Modo de preparo 

Retire a palha das espigas, sem 

rasgá-la. Reserve. 

Rale o milho em ralo grosso. 
Aos poucos, bata no liquidificador 

até́ ficar bem triturado. 

Coloque numa tigela e junte o 

restante dos ingredientes. 

Imagem Oca do 

milho.com  

Misture bem, se necessário, ponha mais leite. 

Dobre as laterais da palha para o centro, sobrepondo uma à 

outra. 

Dobre a parte inferior para cima, encha com cerca de 1/2 

xícara (chá) da mistura de milho. 

Envolva com outra palha de milho. 

Dobre a parte superior para baixo e amarre com tiras da 

própria palha. 

Ponha os pacotinhos numa panela grande com água 

fervente. 

Cozinhe até́ a pamonha endurecer. 

Receita enviada por Nih Soares 
Agradecemos as receitas enviadas! 
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Agosto é o mês de Dom Bosco  Ao mesmo tempo, seguimos com a entrega das cestas 

básicas e outros materiais que possam ajudar, e pensando 

meios de nos mantermos próximos, Instituto e educandos. 

Pois, nada pode nos impedir de fazer o bem.  

Então, seguimos na oração. Confiando-nos uns aos outros a 

Deus. Certos que é isso que Dom Bosco faria.  

Magno Fonzar Albuquerque, SDB 

 

O dia 16 de agosto é uma data muito especial para a 

Congregação Salesiana, pois foi nesse dia que nasceu o 

Pai e Mestre da Juventude “DOM BOSCO”. 

E essa edição do nosso boletim será para homenagear o 

nosso fundador!   

Viva Dom Bosco, Vivaaaaaaa! 
  

 

Nesta semana os educadores do 

CCA PROVIM, do Instituto 

Dom Bosco, foram 

surpreendidos com uma 

carinhosa surpresa: Os irmãos 

Emerson e Josué Flores, 

ambos educandos da Obra 

Social, levaram pessoalmente as 

caricaturas elaboradas por eles. 

Nos desenhos, os rostos dos 

educadores do serviço, 

Agradecemos pelo carinho! 



Olá, leitores, espero que todos estejam bem, assim como as 

suas respectivas famílias! 

Esta semana falaremos sobre o agravamento da COVID-19 

devido a má higiene bucal e quais os cuidados devemos 

tomar. Você sabia que a boca é uma das principais vias de 

entrada do novo Coronavírus? Nossa saúde começa pela 

boca e a falta de escovação e higiene oral ruim enfraquecem 

o sistema imunológico. As infecções entram no organismo 

quando estamos com a imunidade baixa. Por isso, hoje, 

trago algumas informações e dicas de cuidados. 

A higiene bucal tem sido um importante meio de prevenção 

ao covid -19 também. Os cuidados com a saúde bucal 

precisam ser feitos diariamente, mas, devido a gravidade do 

momento em que nos encontramos, eles precisam ser mais 

rigorosos, para que assim possamos evitar o agravamento de 

algumas doenças, como por exemplo: diabetes, doenças 

cardíacas e pulmonares, o que aumenta o risco de indivíduo 

que contrai o vírus e desenvolve seus sintomas.  

Sabemos que um dos principais meios da transmissão do 

coronavirus é por meio das gotículas salivares, então, 

escovar bem os dentes e dar uma atenção intensificada aos 

molares que são os dentes do fundo, localizados perto da 

faringe e dorso da língua, é fundamental para evitar uma 

pneumonia ou o agravamento de outras doenças caso essas 

bactérias caiam na corrente sanguínea. 

COMO FAZER UMA ADEQUADA ESCOVAÇÃO 

DENTAL? 

A escovação precisa ser feita, no mínimo, três vezes ao dia 

ou de acordo com sua alimentação. Realizar a escovação de 

20 a 30 minutos após as refeições para dar tempo do ph 

voltar ao normal e não causar danos ao esmalte dental. 

Devemos escovar os dentes antes e após o café da manhã. 

Durante o sono ocorre a multiplicação de bactérias, portanto, 

a escovação antes do café eliminará parte dessas bactérias e 

depois do café, eliminará os resíduos de alimentos. Não 

esqueça de lavar bem as mãos para evitar levar bactérias 

para a boca. Fazer bochecho, para eliminar resíduos de 

alimentos. Passar o fio dental (pelo menos uma vez dia). 

Escovar todas as faces dos dentes, realizando movimentos 

circulares e encaixando a escova no ângulo de 45° graus. 

Escovar palato (céu da boca), bochechas e língua.  

Sobre as escovas de dente, atenção: não as deixar expostas 

sobre a pia ou próximas de outras escovas, para não haver 

troca de bactérias (se possível, deixe-as guardadas em 

capinhas e dentro do armário ou imersas em algum 

enxaguante bucal). Não use enxaguante bucal diariamente a 

não ser que tenha doença gengival. Sempre troque sua 

escova (mesmo que nova) quando tiver algum tipo doença 

viral.  

Enquanto não existem medicamentos específicos ou uma 

vacina ideal, a prevenção é uma arma eficaz. Cuidem-se 

e sigam sempre as orientações dos profissionais de saúde.  

Até a próxima! 

 

Ana Cláudia de Menezes Barbosa 
Cirurgiã Dentista 
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Prevenir é o caminho! 

0 ano 

Encontre no diagrama abaixo 4 palavras que 

fazem parte de uma boa escovação. Boa diversão! 

 

 

 

 

 

 

Deus nos colocou no 
mundo para os outros. 

(Dom Bosco) 

 

Agradecemos a todos que tornaram possível mais essa edição 

do nosso boletim! 

Elaborado por: Oficina de Tecnologia e Mídias Digitais. 

Editor responsável: João Paulo da Silva 

 

Quer dar sugestões para as próximas matérias do boletim 

CCA Provim? Envie nos seguintes e-mails. 

myrian.varallo@idb.org.br 

joao.silva@idb.org.br 

 

 

 

Se liga aí nos primeiros candidatos do nosso concurso ‘’Miss’’ e 

‘’Mister’’ caipira, essas são as belas Eloíza, Kyara Barbosa e 

Maria Gabriela do CCA Provim, além de todo o charme do 

Nathan do Cedesp Bom Retiro, ainda dá tempo pra você 

participar! Mais informações no instagram @institutodb. 

segue lá! 
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