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Jesus, o médico dos médicos quando 
por aqui passou: 
Curou os olhos  de  quem  não  
enxergava,   
Os ouvidos de quem não escutava,  
A voz de quem não falava,
Curou um útero que há tempos 
sangrava,  
As pernas de quem não andava  
e o coração de quem não amava. 
Porém, a única parte do nosso corpo 
que ele se ajoelhou diante,  
Segurou  nas  mãos  com muita 
compaixão e carinho,  
Curou as feridas do caminho,  
Lavou com água  perfumada,  
Enxugou  com tecido do mais, puro e 
branco linho   
E  depois  beijou foram  os nossos 
pés.

Beija pés

13/04
Tatiana Menezes Pereira 
Ney Moreira Dias 
Maria de Fatima Riccio Gomes Motta 
Diocelia Rodrigues Martins Goulart 
Izilda Leite Borges 
Juliana Pimenta Passos

14/04
Claudia Melo Rebouças Lyra

15/04
Claudia Silva Moraes 
Jose Zito dos Santos 
Orionei Mendes Souza
Valdemira Alves Dias

17/04
Beatriz Rodrigues da Silva 
Luciana Pedreira Santos Liberato
Rosemari Sabino do Santos

18/04
Almir Ferreira Vasconcelos 
Jair Figueredo dos Santos Junior

19/04
Cecilia Vicentini Ewald Lima
Ricardo Figueredo Lima 

Autor: Edson Carlos dos Santos  Araújo. 
Podólogo conveniado com a ASSERJUF.
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Suplentes
Adalice Menezes de Almeida
Dirceu Lelis Aranha
José Zito dos Santos

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de Oliveira
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18 de abril - Dia Nacional do Livro Infantil

asserjuf@uol.com.br

Fonte: https://economia.uol.com.br/listas/conheca-12-livros-classicos-da-
literatura-infantil-brasileira.htm

Sete pingos muito 
parecidos, mas de 
cores diferentes, são 
os personagens desta 
obra.

Nesta obra, a autora 
apresenta três contos 
com crianças que vivem 
no espaço urbano.

Este é um livro 
com versos leves e 
encantadores escrito 
por Cecilia Meireles, 
com ilustrações muito 
bonitas feitas por Elma.

Neste romance, uma 
menina tem três grandes 
vontades: de crescer, 
de ser garoto e de se 
tornar escritora. Todas 
reprimidas pela família.

Pum é um cachorrinho 
muito barulhento e que 
se mete em situações 
hilárias em um livro 
repleto de trocadilhos 
e bom humor.

Um menino que apronta 
e explora o mundo 
apesar da pobreza da 
família e das surras do 
pai. 

Chapeuzinho Amarelo 
conta a história de uma 
garotinha que tinha 
medo de tudo. É uma 
bela lição de coragem e 
superação.

É a história de uma 
cor rara e triste, que 
nunca encontrou um 
amigo entre as outras 
cores.

História de um elefante 
que faz amizade com 
uma pulga, ou melhor, 
um pulgo. Eles viajam, 
enfrentam guerras, riem e 
choram.

Este livro reúne 11 
histórias da turma de 
Narizinho, Pedrinho, 
Emília e todo mundo 
do sítio mais famoso 
do Brasil.

"Viveram felizes para 
sempre" é apenas 
o início desta obra 
bem humorada que já 
conquistou milhares de 
fãs mirins.

Conta a aventura fantástica 
que um menino vive 
quando é transformado 
em um patinho amarelo 
por uma bruxa e precisa 
reencontrar sua avó.

Fonte: https://ndmais.com.br/opiniao/charges/charge-noticias-do-
dia-07-04-2020-2/

HUMOR!!!


