
TEMAS FUNDAMENTAIS EM DIREITO AMBIENTAL 
 
Em nome da AVAL – Associação de Voluntárias da Casa Transitória André Luiz, como forma de 
gratidão, ofereço uma singela homenagem aos que direta ou indiretamente colaboraram para tornar 
possível o ciclo de palestras que tem início hoje na FEB. 
 
O espírito de solidariedade dos palestrantes, doando seus honorários, a colaboração da Organização 
Monteiro de Barros, gráfica São Judas Tadeu do amigo Luizinho e TV Soares, na divulgação das 
palestras, a participação dos profissionais da rede municipal de ensino, incentivadas pelo secretário 
Reginaldo e prefeito Emanoel, bem como à Fundação Educacional de Barretos como parceira, 
garantem o sucesso antecipado, com as 150 vagas já totalmente preenchidas. 
 
A AVAL é composta de aproximadamente 40 voluntários extremamente dedicados, que com 
doação diária, tanto material como espiritual, doam o mais importante, o amor aos menos 
afortunados pela sorte, e propiciam assistência com afeição e ternura a 170 internos da Casa 
Transitória André Luiz. 
 
A notoriedade do saber e a idoneidade dos palestrantes, Dr. Neyton Fantoni Júnior, Dr. Fernando 
Célio de Brito Nogueira, Dr. José Ademir Campos Borges, Dr. Luiz Carlos Aceti Júnior, Drª 
Tatiana Benalha, Dr. José Henrique de Freitas, oferecem à comunidade de Barretos e região a 
oportunidade de compreender a legislação ambiental e a necessidade da prática do desenvolvimento 
sustentável no sentido de preservação da qualidade de vida não só da atual, mas também das futuras 
gerações. 
 
Elaborei um DVD, (vídeo/texto), com a narração de Antonio Messias de textos de Rui Barbosa que 
será apresentado na abertura das palestras. 
 
A Pátria  
A pátria não é ninguém:  
São todos; e cada qual tem no seio dela o mesmo direito à idéia, à palavra, à associação. 
A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo;  
É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos 
antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. 
 
Os que a servem são os que não invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não 
sublevam, os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acovardam, mas resistem, 
mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a admiração, o 
entusiasmo e a justiça.  
 
- Dilatai a fraternidade cristã, e chegareis das afeições individuais às solidariedades coletivas, da 
família à nação, da nação à humanidade. (Rui Barbosa – Coletânea Literária, 211). 
 
- Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu não esqueço a 
fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo. (Rui 
Barbosa – O Partido Republicanos Conservador, 61). 
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