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C---Li  me apresento:
meti tioine é Bento.
Fui eu quem soltou aquele pum barulhento
que, de to fedorento,
virou um tormento.

A professora, num momento
de cólera, me expulsou do aposento,
falou em atrevimento, assanhamento e descaramento,
e me mandou ao diretor, um gigante corpulento,
com um documento
que ele leu atento.
Depois me pediu detalhamento
do acontecimento.

Ora, tenho bom procedimento,
ganho dez em comportamento.
Tentei explicar o evento,
mas no tive argumento.
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Meio colérico, ainda isento,
o diretor falou calmo, falou lento:
- Não tem cabimento
ferir o regulamento.
Mostre seu arrependimento.

Eu não queria xingamento,
muito menos julgamento.
Isso me deixou no maior enfezamento.
Agora não sei se o enfrento,
se me levanto ou me assento
e, no maior acanhamento,
vou deixando o pensamento
voar pra longe, com o vento.

Três dias depois começa o padecimento:
na fila de espera um ajuntamento,
um só médico pro atendimento,
uma guia de internamento,
e lá vou eu prum apertamento
na enfermaria de um hospital feiorento,
cheio de dor e sofrimento.
No maior amolecimento,
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friorento,
suarento,
sedento,
cocozen to,
com cocô cinzento e brancacento,
em total emudecimento,
o tempo todo com estremecimento
e formigamento,
além do emagrecimento,
vítima do mal virulento
do vibrião da cólera nojento,
violento
e peçonhento,
que me leva ao total abatimento,
a ponto de pensar "adeus, minha vida! Tiau, Bento!"
Parece um mal-assombramento:
depois de mim são vinte, trinta, quase um cento
vítimas do mal pestilento
em busca do curamento.
Chega o diretor, já macilento
e a professora cm desalento.
Vêm o velho avarento,
o marido ciumento,
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e o menino piolhento.
Vêm o briguento,
• cosquento,
• rabugento,
• capitão com o sargento,
o azarento,
• sarnento,
• vendedor de cimento,
• lombriguento,
• remelento,
• sonolento,
• catarrento,
• muxibento,
• sem juízo nem tento,
• infeliz no casamento,
• que perdeu seu jumento,
• que não fez testamento,
pois foi geral o contagiamento.
No hospital falta instrumento,
falta medicamento,
falta até pagamento
no dia do vencimento.
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E lá vai a epidemia em andamento,
a pestilência em aumento,
por falta de saneamento.

E eu pergunto num lamento:
- Como fazer da mão o lavamento,
se quando existe água não tem encanamento,
menos ainda o seu tratamento?
Será que a contaminação do alimento
é só falta de cuidado, de educação e ensinamento?

Pra acabar com esse tormento,
e impedir seu agravamento,
ou tomo um providenciamento
ou, então, não me chamo BENTO!



E A HISTÓRIA CONTINUA
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Vcê viu como a cólera atingiu o Bento e muita gente que ele
conhecia. Essa doença perigosa pode atingir centenas de
pessoas e até matar. Para combateras causas da cólera, muita
coisa pode ser feita. Vamos ver o que o Bento fez?

O Bento e a sua turma procuraram o Deputado da cidade
e pediram ajuda para resolver o problema deles.

O Deputado achou que, com uma lei, esse problema
poderia ser resolvido. E apresentou, na Assembléia Legislativa,
o seguinte projeto de lei:
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Este projeto de lei foi publicado no Jornal "Minas
Gerais", para que a turma do Bento e todos os mineiros
ficassem sabendo dele.

Depois o projeto foi para as Comissões de Justiça, de
Saúde e de Fiscalização Financeira, para ser estudado e receber
a opinião de cada uma dessas Comissões.

A Comissão de Saúde estudou o projeto e achou que ele
ficaria melhor, se fosse obrigatório o tratamento da água
encanada. E apresentou a seguinte emenda:
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As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
estudaram o projeto e não apresentaram nenhuma emenda.

AÍ o projeto foi para o Plenário, com a opinião das três
Comissões, para ser discutido e votado pelos Deputados. Os
Deputados aprovaram o projeto com a emenda da Comissão de
Saúde.

Em seguida, o projeto foi mandado para o Governador.
O Governador gostou do projeto e deu sua aprovação.

Depois de assinado pelo Governador, o projeto virou lei.
E a lei foi publicada no Jornal "Minas Gerais" para que a turma
do Bento e todos os mineiros ficassem sabendo dela:
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Assim como a turma do Bento, todas as pessoas
podem se unir e levar os problemas do seu grupo aos
deputados, que são os representantes do povo.
Os deputados fazem as leis para melhorar a vida dos
cidadãos.
Os deputados estudam e votam não só projetos de lei
apresentados por eles próprios, mas também projetos
enviados pelo governador do Estado, pelos Tribunais
(de Justiça e de Contas) e até mesmo projetos apre-
sentados diretamente pelo povo.
Além de se ocupar das leis, os deputados também
fiscalizam os atos do governo e investigam denúncias
de coisas erradas.
Na Assembléia, os deputados trabalham nas Comis-
sões e no Plenário. Nas Comissões, eles se reúnem
em grupos pequenos para estudar os projetos e dar
sua opinião sobre eles.
Cada Comissão é especializada em um assunto. Por
exemplo: a Comissão de Educação estuda os projetos
que tratam de escolas, professores, alunos, etc; a
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Comissão de Saúde estuda os projetos que falam de
doenças, de hospitais, etc; a Comissão de Meio Am-
biente estuda projetos sobre poluição, proteção de
árvores e de animais, etc.
No Plenário, todos os deputados trabalham juntos. É
lá que os projetos são discutidos e votados depois de
estudados pelas Comissões.
Depois de aprovados pelo Plenário, os projetos são
enviados ao governador, para serem transformados
em lei.

A lei é o resultado de um trabalho conjunto do povo e
dos deputados. Quanto mais participantes forem os
cidadãos, mais condições terão os deputados de
exercer bem o seu trabalho.

19



SE VOCÊ FOSSE DEPUTADO...

Se vocêfosse Deputado, que projeto de lei iafazerpara mel/ioraa vida da
sua turma, da sua escola ou da sua comunidade?

PROJETO DE LEI N° .......

Art. l- .............................................................................................

Art. 2' - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.

Nome do Deputado

ProetoCIdodÕo Mfrlm
ALMG. 1995



A ASSEMBLÉIA QUER SABER:

1 - Você gostou do livro?

Sim E	Não E
2—Você aprendeu no livro alguma coisa sobre a Assembléia?

Sim EI	Não E
3—Se você aprendeu alguma coisa, o que aprendeu?

4—Você já visitou a Assembléia?

Sim E	Não E
5—Do que você mais gostou nessa visita?

Qualé o seu nome9...................................................................

Quantos anos você tem? ...........................................................

Em que série você está? ...........................................................

Qual é o nome da sua escola? ..................................................

E o endereço da sua escola? ....................................................

Projeto Cldodõo Mirim
ALMG. 1995
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PROJETO DE LEI

Crio o BEC—Ranco Estadual do
para finorádorocom-

pra de brinquedos.

Flsccflzeçóo F1ao,celrQ.
OrçP.nõ1I.

PROJETO DE W

Obrigo as companhias
energéticas e mineradoras o
criar um programa de visitas
de crianças a barragens e saiU
nerações.

COMISSÕES

Jstka

PoIitk Ea.rg4IIc Hldrka •
Miurõrk

PROJETO DE LEI

Cria prómio paro o criança que
Inventar um "superoporeIho'
para aprender qualquer maté-
ria sem estudar

PROJETO DE LEI

Proíbepegarpassainhosporo
prender em gaiolas.

COMISSÕES

J.sUço

Meio Armbkftf

---------1----

-F----------

1---------

AopwM • PoIitko Rirei

PROJETO DE LEI

Proibe o aumento do preço do
refrigerante por 5 anos.

L------------------------------ L.--------- 1
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Regras
do Jogo

Número de participantes: 2 a 4

Material
1 tabuleiro
4 peões triangulares de cores diferentes
1 dado
12 fichas com projetos de lei e com o
nome das comissões por onde devem
passar os projetos.

Preparação
Recorte as fichas dos projetos na linha
pontilhada.
Recorte e monte o dado e os peões de
acordo com as instruções.
Faça isso junto com seus amigos, um
ajudando o outro.

Como jogar
Cada jogador escolhe o seu peão. As fi-
chas dos projetos devem ser embaralhadas,
e cada jogador pega urna delas. A seguir,
os jogadores lêem em voz alta o projeto de
sua ficha co nome das comissões por onde
o projeto deverá passar.
Depois as fichas dos projetos são coloca-
das no centro do tabuleiro, no espaço que
tiver a cor correspondente à cor do peão.

Jogando
Todos os jogadores põem o seu peão na
Casa "PLENÁRIO APRESENTE AQUI
O SEU PROJETO," onde se inicia o jogo.
Sorteia-se a ordem dos jogadores.
1 Cada jogador, na sua vez, joga o dado.
2 O peão caminha no tabuleiro de acordo
com o número sorteado, seguindo as ori-
entações escritas nas casas.
3 As casas em vermelho são de parada
obrigatória, não sendo possível ultrapassá-
las. Se o número sorteado for superior ao

Objetivo do jogo
O objetivo do jogo é fazer com que um
projeto de lei se transforme em lei, se-
guindo-se todos os passas necessários para
isso.
O peão representa o projeto. Ele deverá
passar por todas as casas obrigatórias (em
cor vermelha) e, também, pelas casas das
comissões que estão na ficha do
projeto.

necessário para atingir a casa obrigatória
seguinte, o peão permanece onde está.
4 As comissões que estão nas fichas de
projeto sorteadas são também casas de
passagem obrigatória, e são as casas de cor
verde.
O peão não pouc parar numa comissão
que não esteja no seu projeto. Se o núme-
ro sorteado levar o peão a uma comissão
que não aparece na ficha do seu projeto,
o jogador não avança, passa a vez.
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QUE SORTE!
O Plenário aprovou

seu projeto. Agora ele
vai ser enviado paro

o Governador.
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O Plenário rejeitou
seu projeto.

Apresente outro projeto.

QUE PENA!

PARABÉNS!
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O Governador concordou
coni seu projeto.
Ele vai virar lei.
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Corno todas as artes, a literatura se entretece solidamente à vida
social. linguagem simbólica que fala do e ao imaginario de um povo, ela
sempre tratou, ao longo de sua história, de questões humanas.

Entre as quais se incluem, evidentemente, cidadania e política.

Que são assunto destas histórias, concebidas como elemento de um
projeto de educação política. As histórias prolongam-se num jogo, no qual
o aluno, percorrendo as diferentes etapas da elaboração das leis, fami-
liariza-se com elas.

Este projeto, ao fazer da leitura de livros de história uma de suas
contrapartes, lá dá sua primeira lição importante. Que cidndclnir7 crítico e

conseqüente não se constrói sem cultura e sem livro

Mansa Lajolo
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