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FORUM
PERMANENTE

AÇÃO SOCIAL

30 anos de atividades 
restaurando o planeta! 

stop.org.br           Participe! 

Dr. Keppe - A gente pode dizer que a 
saúde é ação; e o que é a doença? A do-
ença é quando a pessoa para essa ação; 
podemos dizer: é uma contração. En-
tão, por que a pessoa fica doente? Ela 
fica doente porque tem medo de algu-
ma coisa, porque cria ideias estranhas 
à realidade, porque ela é avarenta... A 
própria ignorância é devida à contra-
ção, à rejeição que se faz à ação. En-
tão, falam da ignorância: “Coitada da 
pessoa, não pôde, não tinha dinheiro 
para ter escola etc.” Não, não é isso. 

Respostas claras, à luz da Trilogia Analítica, 
para suas dúvidas mais profundas. 

Acompanhe a dra. Cláudia Bernhardt 
de Souza Pacheco nas redes sociais:

FacebookInstagram TwitterTelegram Tik Tok

linktr.ee/claudia.bernhardt.pacheco

CAMBUQUIRA: ALUNOS ENCANTADOS 
COM GRADUAÇÕES PRESENCIAIS 

E EAD DA FATRI

*Norberto Keppe: Psicanalista, filósofo, cientis-
ta social, pedagogo e físico independente, au-
tor de 44 livros, fundador e presidente da  SITA 
- Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, 
que unificou a ciência à filosofia e teologia.

Norberto Keppe*  
Trechos do Programa de TV 
STOP nº 358.

18ª Festa do Divino
Cambuquira

MG

Pág. 3

A pessoa, em geral, recusa o conheci-
mento. De certa forma, há uma contra-
ção, uma doença contra saber alguma 
coisa. Portanto, para aceitar o bem, as 
pessoas têm que ver sua doença.
Quando a pessoa para, ela não age mais, 
se recolhe, ela começa a ficar doente.
O que é o bem? É praticamente a ação.
Assista a este e outros programas na ín-
tegra, acessando: 
Faculdades Trilógicas no YouTube.

Venha 
celebrar o 
Novo Período 
de Paz, 
Igualdade e 
Abundância 
Para Todos!

Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco

"Acredito que, se toda a humanidade tivesse esse acesso que es-
tamos tendo, muitas atitudes seriam diferentes. Talvez é isso 
que o mundo precisa: se engajar mais, ter mais informações 
sobre o assunto; minha visão já mudou bastante sobre isso. 
Estou amando cada módulo dessa matéria.” J.O.F.N. - Aluna de 
Pedagogia Trilógica

   “Estava distante das Artes e, agora, é como se tivesse aber-
to um portal, que me transportou para uma nova dimensão.” 
M.M. - Aluno de Artes Visuais Pág. 2

TV e RÁDIO

fatri.edu.br/midias
YouTube: 

Faculdades Trilógicas

TERAPIA PELA



Expediente: Boletim FATRI é um jornal que transmite notícias de interesse público e artigos de diversos autores, que propõem soluções para os problemas dos mais diversos campos como: psicanálise, socioterapia, medicina psicossomática, artes, física, educação, filosofia, economia, espiritualidade. Supervisão científica: Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84 e Maurício Domingues. Direção de Arte: Carlos Moccagatta. Edição publicada em 29 de agosto de 2022. Contato: stop@stop.org.br

2003 2004
JOSÉ SEBASTIÃO (ZÉ 

BOI GORDO) CONVIDA 
TRILOGIA PARA AUXILIAR 

CAMBUQUIRA

RESTAURAÇÃO DO 
ANTIGO HOTEL 

EMPRESA

INÍCIO DA 
CAMPANHA DE 
AÇÃO NO BEM

1ª FESTA DO 
DIVINO

INÍCIO DO 
PROJETO CRESCER 

COM ARTE

1º FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

DE ARTES DE 
CAMBUQUIRA

Keppe Motores Produzidos em 
Cambuquira São Exportados 
para 10 Países em 2022
Premiados internacionalmente, os ventiladores Keppe 
Motor captam energia do espaço e economizam até 80% 
de eletricidade. Sua tecnologia é considerada a mais efi-
ciente e inovadora da atualidade para motores elétricos. 

O KM é um motor frio; logo, produz um vento mais fres-
co do que o de produtos similares. Esparge uma energia 
magnética natural no ambiente, que faz pessoas e ani-
mais sentirem-se bem, perto dele. Pode ser usado com 
painéis solares, com baixíssimo custo de instalação.

“Instalei em minha academia; o ar que sai deles é mais 
fresco. Estou satisfeito.”
Elias Fernandes, Proprietário da Academia Total Fitness - 
Centro - Varginha-MG

"Tenho 4 Ventiladores KM. No verão, ficam ligados 24 
horas, pois são econômicos. Recomendo!"
Mônica Silveira, Dentista - Cambuquira-MG

Adquira o seu!
Informações  (35) 3251-3800 |        (35) 98872-3470
contato@keppemotor.com  |  keppemotor.com 

Ventilador de Mesa 
Oscilante Art Déco 30cm

Ventilador 
de mesa 
Art Déco

Ventilador 
de Parede Oscilante 
Art Déco 30cm

“A FATRI dispõe de uma 
estrutura harmoniosa e exce-
lente corpo docente. As aulas 
são dinâmicas e interativas. 
Uma oportunidade imperdível 
para quem quer se capacitar, 
ou complementar seus conhe-
cimentos. Sou grata por tudo 
o que tenho vivenciado nessa 
instituição de ensino.”
D.F.F. – Aluna de Gestão Ambiental 
– FATRI Cambuquira 

“Agradeço a Deus pela ilumi-
nação dada ao Dr. Keppe na 
junção da teologia, filosofia e 
ciência, e a bondade de repartir 
esses conhecimentos, nos pro-
porcionando ensinos abrangen-
tes, que só a visão trilógica pode 
nos conceder. Estou gostando 
muito deste curso.” 
V. P. - Curso de Teologia

Alunos encantados 
com cursos da FATRI

Continuação da pág. 1
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BENEFÍCIOS:

46 anos publicando as obras de 
Norberto Keppe, Cláudia B. S. Pacheco 

e outros autores em 9 idiomas.

Editora oficial das
Faculdades Trilógicas

editoraproton.com.br
11 3032-4105 / 3032-3616
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MERCATRINO TECNOLOGIA 
KEPPE MOTOR

INÍCIO DOS 
TRABALHOS NA 

OPHICINA KEPPE 
MOTOR

VESTIBULAR 
2022

• Gestão Ambiental 
com enfoque em Tecnologia de 
Motores Ressonantes
SUPERIOR TECNOLÓGICO · PRESENCIAL

• Teologia Terapêutica 
BACHARELADO · PRESENCIAL OU EAD

• Artes Visuais BACHARELADO · PRESENCIAL

• Pedagogia LICENCIATURA · EAD

13/11
Lançamento

às 9h, venha se inscrever na FATRI!

Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59 • Cambuquira 

35 3251-3800 • 35 98872-3470

20222022graduação

100%
gratuita
só em Cambuquira – MG*
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apoioiniciativa

4 CURSOS:

Iniciativa da Faculdade Keppe & Pacheco 
para a recuperação pós-pandemia

EADPRESENCIAL FACULDADES  TRILÓGICAS

Instituto de Ciência e Tecnologia

PACHECOKEPPE &
 Mantenedor das

FACULDADES  TRILÓGICAS

* 
Su

je
ito

 à
s 

co
nd

iç
õe

s 
do

 e
di

ta
l d

o 
Ve

ts
ib

ul
ar

 2
02

2,
 d

is
po

ní
ve

l n
a 

se
cr

et
ar

ia
 d

a 
fa

cu
ld

ad
e.

* 
Su

je
ito

 à
s 

co
nd

iç
õe

s 
do

 e
di

ta
l d

o 
Ve

ts
ib

ul
ar

 2
02

2,
 d

is
po

ní
ve

l n
a 

se
cr

et
ar

ia
 d

a 
fa

cu
ld

ad
e.

complexo da FATRI em Cambuquira

A DESTRUIÇÃ

DO MUNDO

CONCEIT
O

no MEC
avaliação de 1 a 5

A DESTRUI
A DESTRUI
A DESTR ÇÃÇÃ

DO MUNDOÇÃ

DO MUNDOÇÃ CambuquiraRESTAURA

2011 2017 2021
INAUGURAÇÃO DA 

FACULDADE TRILÓGICA 
KEPPE & PACHECO

2008
INAUGURAÇÃO DA 

FACULDADE TRILÓGICA 
NOSSA SENHORA DE TODOS 

OS POVOS – FATRI EAD

INÍCIO DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO 

GRATUITOS 
DA FATRI

NOTA MEC

Dirigidas por professores da 
FATRI toda semana.

Escolha o dia e horário de sua 
preferência e inscreva-se pelo 
WhatsApp:

Grupo 1 – sextas-feiras, às 7h30
Grupo 2 – terças-feiras, às 12h30
Grupo 3 – terças-feiras, às 19h
Grupo 4 – sábados, às 16h

Inscrições:       11 99298-2225 Venha fazer parte do Cortejo da Festa do 
Divino, representando sua cidade com 
bandeiras e estandartes. 
Na Programação:

• Bênção dos pães
• Coroação do Imperador 
• Libertação dos presos 
• Soltura dos pombos, representando a 

nova Era de paz, justiça, verdade e beleza 
para toda a humanidade.

Na sequência, a Formação 
do Cortejo, que seguirá em 
direção ao circo Marconi, 
no bairro da Figueira, onde 
será distribuído o ‘Bodo’ 
(refeição para as famílias 
inscritas).

Informações: 
35 3251-3800

35 98872-3470

18ª FESTA DO DIVINOParticipe da
9 de outubro de 2022

Cambuquira
Patrimônio Imaterial do Brasil, a Festa do 
Divino Espírito Santo celebra a chegada 
de uma nova era para todos os povos, com 
igualdade, prosperidade e abundância. O 
Projeto STOP a Destruição do Mundo or-
ganiza as Festas desde 2004, como parte 
da ação social de seus associados.

Após a visita de avaliação do 
MEC, de 22 a 24 de junho de 
2022, a Graduação de Tecnologia 
em Gestão Ambiental recebeu o 
conceito final 4, sendo que o má-
ximo possível é 5. 

Isso coloca a FATRI Cambuquira 
na 13ª posição entre as 125 ofer-
tas de graduações de Tecnologia 
em Gestão Ambiental disponíveis 
no Brasil. 

Saiba mais: fatri.edu.br

GESTÃO AMBIENTAL

LEITURAS 
TERAPÊUTICAS 

GRATUITAS ONLINE
Participe!
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Os livros 
utilizados 
são da

editoraproton.com.br



Se eu comer verduras, alimentos natu-
rais, terei mais energia do que se comer 
carne e uma dieta baseada em proteí-
nas? Se eu ingerir um cálice de vinho 
por dia, terei menos chances de ter um 
enfarte? E se evitar a ingestão de sal, 
alimentos gordurosos, ovos e álcool, eu 
me livrarei do risco de pressão alta e de 
complicações cardiovasculares?

Saiba Como Ter 
Mais Energia e 
Saúde

Muitos dos casos registrados de maior 
longevidade, são de regiões do planeta 
onde estas regras alimentares ainda não 
tiveram acesso. Muitos são até campone-
ses, habituados à ingestão diária de comi-
das com colesterol, de bebidas alcoólicas 
e, não raro, carente de vitaminas. São 
indivíduos que se conservam ativos até 
o fim da vida, e que, na maioria, jamais 
precisaram de um médico, muito menos 
ainda de cirurgias.

Cláudia Bernhardt Pacheco*
Extrato do livro: De Olho na Saúde

A energia que nos 
alimenta não vem da 
matéria, mas da energia 
essencial presente em 
todos os seres. 

Aprenda Piano
NA FATRI

Com Gilbert Gambucci
Iniciante, intermediário e avançado 

Para todas as idades

35 98872-3470 · 3251-3800

 

 

@millenniumlinguas

KATIA MOREIRA
Professora de espanhol

Método Terapêutico de 
NORBERTO KEPPE

#

AULAS PRESENCIAIS OU AO VIVO ONLINE

Aprenda LÍNGUAS pelo 

Ensino-terapia

millenniumlinguas.com.br

Inglês    Francês Italiano Espanhol Alemão Finlandês PortuguêsSueco

 
       35 98872-3470 · 3251-3800 MILLENNIUM

Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas

Faça Sua Pós-Graduação nas Faculdades Trilógicas
Cursos inovadores e 
transdisciplinares, que 
aplicam a ciência da 
Trilogia Analítica nas 
diversas áreas do saber, 
proporcionando um alto 
grau de conscientização, 
com a união de ciência, 
filosofia e teologia.

35 3251 3800 | 35 98872 3470 |       11 93075 7733 -  fatri.edu.br

Matrículas Abertas - Aulas Online Ao vivo 
• Gestão de Conflitos: a Terapia Psicossocial de Norberto Keppe
• Psicossomática Integral: a Medicina Energética 
• Ciência da Energética e Tecnologia de Motores Ressonantes 

- Keppe Motors
• O Divino nas Artes/ Restaurando o Equilíbrio Psicossocial
• Terapia em Sala de Aula
• Pós-graduação em Inglês: Conflict Management

O que permanece comum a esses campe-
ões de saúde e de longevidade, é o espíri-
to. Um espírito de ação, otimismo, entu-
siasmo pela vida. Dedicam-se a atividades 
que beneficiam ao seu semelhante e à co-
munidade. São amantes da natureza, têm 
hábitos simples e geralmente são pessoas 
espiritualizadas, que acreditam em Deus e 
na vida “após a vida“!

A energia que nos alimenta não vem da 
matéria, mas da energia essencial pre-
sente em todos os seres. A consciência é 
o elemento do ser humano que transcen-
de tempo e espaço, podendo-se sintonizar 
diretamente à fonte primordial de energia 
que é o Criador e ser alimentada por ela 
eternamente.

Keppe declara que a consciência (amor, 
razão e estética) é a verdadeira medicina 
para a cura dos males orgânicos, psicoló-
gicos ou sociais.

*Psicanalista e escritora, com 12 livros publicados. 
Vice-presidente da SITA, presidente e fundadora da 
Associação Keppe & Pacheco e da STOP a Destrui-
ção do Mundo, Diretora das Faculdades Trilógicas 
Keppe & Pacheco.


