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 ENCARTE DMA  
 

O rastro 

 

   A felicidade não está no que temos, mas no que somos e 
sabemos. 
   Procuramos contentar-nos com o que já temos e ao contrário 
não contentar-nos com o que sabemos. De fato, quanto mais 
se sabe melhor se é. 
   Buscamos ver o lado positivo de uma situação e lembrar que 
para cada problema há uma solução, basta procurá-la. 
   É óbvio que sozinha não posso mudar o mundo, porém posso 
deixar um rastro, um sinal.  
   Transmitindo os sinais para as gerações o mundo mudará, 
aos poucos.  

Camila, 12 anos 
 

Os últimos serão os primeiros 
 
   Os olhos amendoados, as mãos gordinhas, as bochechas, são os sinais que levo 
comigo porque nasci com síndrome de down. Meninos e meninas com a minha doença, 
sempre houve em todas as partes do mundo. [...] O meu rosto é diferente dos demais, 
assim o compreendi pelo olhar dos outros.    Os meus pais me defendem, estão atentos 
ao que convém para mim, respeitam a minha pessoa. 
   Desde pequenina (agora estou com 11 anos) procuraram convencer-me de que sou a 
mais bonita das minhas companheiras. Mas como acreditar nisso? É verdade? Papai 
disse que no mundo muita gente acha errado apenas o que é diferente. Quem é 
diferente sofre constantemente e não é aceito. 
   Querido Jesus, você que sofreu tanto pode certamente compreender-me. Qual será o 
meu futuro? Não sei. Felizmente tenho um irmão excelente, Alessandro, que me quer 
bem e jamais me abandonará, como prometeu à minha mãe. Caro Jesus, para suportar 
a vida, repito sempre para mim mesma aquilo que você disse: os últimos serão os 
primeiros. Pergunto-me, com frequência, se eu sou a última, quem são os primeiros? 
   Jamais serei uma pessoa aceita pelos outros, poderei confiar nas pessoas e não 
sofrer mais como me tem acontecido? 

Diletta, 11 anos 
Fonte: Pansa Francesca, Um mundo perfeito, Milão, Sperling & Kupfer 2008 
 
 

As mulheres e o desemprego 
 
   A crise econômica global tem suas consequências que podem comprometer os 
resultados obtidos no domínio do emprego das mulheres.  
   Segundo uma análise da Organização Internacional do Trabalho (ILO) 22 milhões de 
mulheres poderiam perder o seu emprego no ano em curso, fazendo subir a taxa de 
desemprego feminino para 7,4%. 
   As únicas regiões em que a taxa deveria ser menos negativa para as mulheres são a 
Ásia oriental, os Países do Sudeste Europeu, a Rússia em que as desigualdades de 
gênero já eram menores, em termos de oportunidade, antes da crise atual. 
 
Fonte: ComboniFem 05.09.4 
 


