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Mensagem de Padre Arnaldo 

Todo ano volta a crescer em nós a esperança de tempos 
melhores, na certeza de que Deus está sempre conosco, 
não mais escravos do que é fútil, mas capaz de escolhas 
radicais, obedientes mais a Deus que aos homens ... 
Graças àqueles que participam da associação desejada 
para o bem de quem espera de nós ajuda, luz, conforto, 
ternura, coragem diante do mal cada vez mais fonte de 
injustiça, de violência sem precedentes. 
Você dirá: o que podemos fazer para conter tanta 
inquietação transbordante ao longo dos séculos? 
Deus é poderoso: quantas coisas boas podemos realizar 
com Ele! ... 
A Igreja continuará a sofrer muito por essa predileção 
pelos mais pobres. 
... A ajuda para os fracos grita ao longo dos séculos da 
cruz onde Cristo foi pregado e, por Amor, se sacrifica por 
nós. Morto e Ressuscitado, para fazer novas todas as 
coisas ... nos convida a estar perto de todos os sofridos 
ao longo dos séculos,  GRATUITAMENTE. 
São Paulo no livro "Atos dos Apóstolos" nos convida a 
ajudar os fracos, lembrando-nos das palavras de Jesus: 
"Há mais felicidade em dar do que em receber”. 
A igreja deve converter-se à gratuidade ao lado daqueles 
que sofrem em todas as partes do mundo ... 
Coragem, estou sempre com vocês. Bom trabalho! 
Deus e os pobres nos abençoem!                (Don Arnaldo) 

Sua primeira Professora  foi Lina Bertolini, que marcou 
profundamente sua vida. Entrando no pré-seminário repetiu o 
5° ano para fortalecer seus conhecimentos, porque as escolas 
na zona rural naquela época proporcionavam um nível de 
preparação baixo. Aos 26 anos conclui os estudos e é 
ordenado padre, no dia 29 de junho de 1960 na Catedral de 
Cremona. A partir de então, sua vida religiosa é pontilhada de 
imensas atividades no campo social. Passa os três primeiros 
anos de  sacerdote como vigário na Paróquia de Castelverde  
trabalhando com os jovens. Depois continua sua missão por 
onze anos na paróquia de Mozzanica. Os jovens e os mais 
pobres continuam sendo o alvo do seu trabalho. Eram muitas 
atividades sociais. É importante lembrar, que naquele período, 
em Roma (1962 a 1965) acontecia o Concílio Vaticano II e em 
março do 1967 é publicada a Encíclica Populorum Progréssio. 
Tudo isso, tem grande     significado  para um Padre recem-
ordenado. O nível de poluição das empresas é muito alto; na 
agricultura se utiliza produtos químicos produzidos pelas 
indústrias multinacionais. Pe. Arnaldo, sensível a situação 
ambiental, amante da natureza, começa junto com os jovens, 
uma atividade de denúncia e de protesto. Além disso, por 10 
anos trabalhou como professor de religião nos Institutos: 
Artesanal e Técnico. Em 1974, é convidado pelo Mons.Amari  
para vir ao Brasil, como Fidei Donum. Apesar da preocupação 
dos pais, aceita este novo desafio. Em janeiro de 1975, viaja 
direto para a diocese de Viana, no Maranhão - Paróquia de 
Santa Luzia. Enquanto estava lá, conheceu  Dom Paulo Ponte, 
primeiro bispo da diocese de Itapipoca, que o convidou para 
trabalhar com ele. Aceita o convite e em 1977 torna-se pároco 
da paróquia de São João Batista - Uruburetama. Chegando, se 
depara com uma realidade sócio-economica-política bastante 
deprimente. A pobreza/miséria é visível e desalentadora. 
Convida um grupo de paroquianos e começa fazer visitas nos 
bairros mais pobres. Tudo isso o motivou a fazer um trabalho 
que vai além do anúncio da palavra de Deus. A denúncia, o 
testemunho e ação são condições para o início de um trabalho 
missionário. A evangelização também se dá no campo social.  
Como já fez em Mozzanica alguns anos atrás: Mobiliza, Reúne 
o povo e começa as obras.  Foram construídas e recuperadas 
capelas, construídos salões paroquiais, poços/cacimbões. 
Também foi criada a primeira Escola em URUBURETAMA e  
uma  maternidade em Tururu. Trabalhou na linha da Teologia 
da Libertação, sem preconceitos ideológicos, mas à Luz do 
Evangelho. Permaneceu na Paróquia São João Batista – 
Uruburetama, por dez (10) anos de 1977 até 1987. Retorna à  
Itália e deixa com algumas pessoas a responsabilidade de 
continuar o trabalho no Brasil, mas continua acompanhando. 

Seu lema é: “Servo de Todos, Escravo de 
Ninguém e de Nada”. 

O fundador 
Arnaldo Peternazzi, italiano, nasceu em Scandolara Ravara no 
dia 02 de janeiro de 1934. Filho de Francesco Peternazzi e 
Selene Filippini. Descendente de família pobre, de agricultor 
sem terra, tradicionalmente católica. Aos 6 anos de idade  
ingressou na Escola em Scandolara Ravara (Cremona).  



   1. –  Criada em 1987  na 
sede da cidade de 
Uruburetama. Tem em média 
290 crianças. Hoje já 
municipalizada,  está sob os 
cuidados de um grupo gestor 

constituído de três pessoas, tendo como diretora geral 
Roberlandia Feitosa.  

30 anos da  
CEI Tio Arnaldo - Tururu   

Criado em 1988 na sede de 
Tururu. Atende em média 90 
crianças. Hoje, também já 
municipalizada, e está sob os 

cuidados do professor João Andrade e da professora 
Élida Portela.  

Em Março de 2018, o  C.E.I. Tio Arnaldo fez 30 
Anos de fundação -   BODAS DE PÉROLA. O 
Grupo Gestor expressa aqui sua gratidão a Deus e 

ao Padre Arnaldo pela tão brilhante iniciativa de 
fundar uma  instituição que é um ícone na 
educação de Tururu. Parabeniza  a comunidade, de 
modo especial as famílias e as crianças.   Aos 
funcionários, professores, nosso agradecimento 
pelo cuidado e zelo. Quem tem possui uma  pérola,  
deve   cuidar muito bem. 

Escola NOTA 10     
3333. Foi criada em 1992, está 
também municipalizada e  
funcionando no mesmo 
predio da CEI Tio Arnaldo a 
direção é a mesma. Atende 
em média 780 crianças. No 

ano de 2016, a escola Lina Bertolini foi  NOTA 10   pelos 
excelentes resultados obtidos segundo os índices do 
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica 
do Ceará (SPAECE) que  foi implementado em 1992 
pela Secretaria da Educação (SEDUC), com o objetivo 
de promover um ensino de qualidade e equânime para 
todos os alunos da rede pública do estado. Os autores 
do referido prêmio foram os alunos das turmas do 
segundo ano, que deu a escola a possibilidade de ser  
agraciada com recursos financeiros para aquisição de 
material pedagógico, melhoria na infraestrutura e 
formação docente. Por causa desse resultado, a  Escola  
Municipal de Ensino Fundamental  

Lina Bertolini, tem a responsabilidade de apoiar uma 
escola que não conseguiu alcançar o índice desejado  no 
Município de Baturité. Já foram realizaram visitas, 
juntamente com a equipe técnica da Secretaria de 
Educação do Município de Tururu, para troca de 
experiências,  acompanhamento pedagógico e  para dar 
suporte as ações voltadas à melhoria do processo de 
ensino na escola apoiada. Parabéns aos alunos, aos 
educadores e ao grupo gestor pelo empenho e dedicação. 

4. Foi fundada em 1996. É uma 
escola de educação 
Complementar, fica na zona 
rural, na localidade de Água 
Preta -Tururu.   Por alguns anos 

teve como responsável local a professora  Antonia Lopes,  
hoje está sob a responsabilidade de Ivoneide Lopes. 
Atualmente atende 61 crianças e funciona em parceria 
com a Associação dos Remanescentes de Quilombolas. 

5. criada no ano de 2001 na 
localidade de Saco Verde. 
Inicialmente sob a 
responsabilidade da professora  
Maria José Gomes (MAZÉ) e 
hoje da educadora  Erisvânia 
Autalmente atende 29 crianças. 

6. criada no ano de 2001 na 
pequena localidade de Pé da 
Serra . Inicialmente sob a 
responsabilidade da professora  
Celsa Saraiva e hoje da 
Professora Marina Saraiva. A 
média de crianças atendidas é 

entre 10 e 7. 

7. criada no ano de 2002 na 
localidade de Conceição dos 
Caetanos, comunidade de 
remanecentes de Quilombolas. 
Inicialmente sob a 
responsabilidade da (BIBI) e hoje 
da Educadora Perpetua Socorro 

Barbosa. Autalmente atende 86 crianças. 

15 anos da CEI Ferdinando 
Tanzi - Aquiraz   

Fundada  no ano de 2003, na 
localidade de Piau – Município 
de Aquiraz. 

Página 2 

Ano 7  Edição 1  O nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso Caminho 

30 

15 

O tralho continua 
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    O  trabalho da AADB Brasil/Itália/África, tem como 
EIXO CENTRAL a EDUCAÇÃO.  Não a educação que  
se limita a repassar apenas informações e conteúdos 
didáticos/pedagógicos, mas uma EDUCAÇÃO  que leve 
os educandos a pensar sobre seu papel como cidadão na 
sociedade. Sendo a educação um fator social, ela deve 
refletir a realidade concreta na qual esse ser social vive, 
atua e, muitas vezes procura modificar. A função da 
educação é integrar a formação da pessoa e a sua 
inserção na sociedade e, assim, assegurar sua plena 
realização. Cabe à educação, dessa forma, formar 
indivíduos autônomos, pensantes, ativos, capazes de 
participar da construção de uma sociedade 
contextualizada. 

 

Para que se possa aproximar o máximo possível desse 
desafio, a Associação Amigos do Brasil, entende a 
formação profissional,  como um processo contínuo, que 
requer cuidadosa atenção. Principalmente daqueles que 
se dedicam a colaborar com a formação de outro “ser”.   
  

“ Para se alcançar um salto de qualidade na 
educação, é preciso buscar não só o 

desenvolvimento e enriquecimento de competências, 
mas principalmente uma mudança significativa na 

formação e identidade profissional dos que se 
dedicam ao ofício de educador/professor.” 

Por isso, a  AADB,  dar uma atenção especial a 
Formação de educadores/professores. Acompanha seu 
desempenho e a forma como cada um  coloca em prática 
seus  conhecimentos,  para o desenvolvimento do 
aprendizado dos educandos.  

Nessa perspectiva, foram muitos os que já se 

formaram nas universidades e tantos outros 

continuam, graças a colaboração e incentivo da 

AADB. 

A Formação 
 

Tem 130 alunos, é uma escola já municipalizada, 
funciona em tempo integral com o Projeto Mais 
Educação. A atual diretora, Léia Sampaio Figueredo, a 
exemplo das direções anteriores, continua cuidando com 
zelo, juntamente com demais funcionários. A escola 
nasceu para responder um apelo de pais/mães da 
localidade, a maioria caseiros que migram de uma 
localidade para outra, em busca de trabalho. Como diz 
Paulo Freire: “Se a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” É com 
o desejo de contribuir com a transformação da sociedade 
que a AADB, atendeu o pedido das famílias. São 15 anos 
dedicados a EDUCAÇÃO de crianças e adolescentes. 
Parabéns  a comunidade e de modo especial, as crianças 
que ali estudam. 

9. criada no ano de 2004 na  
localidade de Madalenas sob a 
responsabilidade da professora  
Maria do Perpetuao Soccorro 
(PETA). Atualmente atende  34 
crianças. A associação de 
moradores da comunidade é 

bastante ativa na escola. 

10. criada no ano de 2005 na  
localidade de Açudinho sob a 
responsabilidade da professora  
Vanderly Rodrigues. Atualmente 
atende   18 crianças. 

11. criada no ano de 2005 no 
Assentamento Sem Terra de 
Novo Horizonte. sempre com 
uma participação ativa da 
diretoria do Assentamento local. 
Atualmente atende 36 crianças 

12. criada no ano de 2006 no 
Assentamento Sem Terra de 
Mulungu. Inicialmente sob a 
responsabilidade de Maria 
Moreira (Lucileide) e hoje da 
educadora Natalia. Atualmente 

atende 60 crianças 

13. criada no ano de 2015 na 
comunidade de Kakulu,   
Mwenga, Sud Kivu na Republica 
Democratica Congo, sob a 
responsabilidade da Colette 
Kitoga Habanawema . 
Atualmente atende 30 crianças. 
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ITÁLIA... 

   Além de todas as atividades desenvolvidas, para dar 
sustentabilidade ao trabalho no Brasil e na África a AADB 
desenvolve um importante trabalho de Formação/
Informação nas escolas e com os adultos.  
   Pelo segundo ano consecutivo está  junto com outros 
82 organismos cristãos Italianos, membros da Focsiv  
promovendo a agricultura familiar na Itália e no 
mundo através da  campanha do “arroz”. Nesse de 2018 
aproveitando da campanha para divulgar o  relatório "Os 
Donos da Terra”, que fala do fenômeno de grilagem de 
terras (Land Grabbing), das suas implicações em 
termos de conflitos, expulsão, migração, esgotamento 
ambiental e desaparecimento da biodiversidade. 
   Desde o início do milênio, o fenômeno da grilagem de 
terras, o acúmulo de terras férteis, vem crescendo em 
detrimento das comunidades rurais locais.  Um modelo 
que gera novos pobres e iniqüidade. 
   A agricultura familiar é a resposta dos agricultores para 
superar a fome e a exploração do trabalho, promovida 
pelas  multinacionais do agro-alimentar. É também uma 
resposta as mudanças climáticas  e o  respeito a 
biodiversidade, das culturas agrícolas e  culturais dos 
diferentes países. 
   Por que se escolheu o arroz? Porque  é o alimento 
mais consumido no mundo.  
   A campanha pretende fortalecer as famílias, em 
particular, as  mulheres e jovens, protagonistas do 
desenvolvimento territorial, devolvendo às comunidades 
o direito de produzir alimentos necessários para o seu 
sustento, melhorando a qualidade de vida, através de um 
modelo de produção ligado à tradição dos territórios. A 
contribuição qualificada e peculiar dos pequenos 
produtores  funda-se na lógica da gratuidade, na vocação 
de habitar a terra, com espírito de respeito, de guarda e 
de desenvolvimento da criação para todos. Justamente 
por isso, representa a resposta mais sustentável e eficaz 
à fome e à desnutrição de comunidades inteiras, 
combinando o direito à alimentação e a dignidade 
humana. 
Finalmente, enfatiza a aliança global entre agricultores 
do mundo. Uma aliança para a defesa do trabalho 
agrícola que, apesar da diversidade de contextos 
territoriais a milhares de quilômetros de distância, é 
caracterizada pelos mesmos problemas relacionados a 
uma lógica do lucro desenfreado que não coloca no 

Um trabalho contínuo em prol da 
Formação, Informação e Denúncia das 

injustiças sociais 

Associazione Amici del Brasile  
Via IV novembre, 52 
26013 Crema (CR) Italia 
Tel e Fax (0039) 0373 91101 
www.amicidelbrasile.com 

Associação Amigos do Brasil 
Rua Mons. Solon ,87  
Centro  Cep 62 655-000 
Tururu - Ceará - Brasil 
Fone e Fax (0055) 85 3358 1070 

centro nem a dignidade do homem, nem a seu trabalho. 
A Campanha 2018 enfatiza três áreas de  estratégicas de 
intervenção: 

1 - Migrações e 
a g r i c o l t u r a 
italiana - É a 
área em que a 
dignidade dos 
que trabalham 
na terra é 
promovida. 
Na Itália é 

salvaguardado, em particular, o emprego de 
trabalhadores estrangeiros nos campos, lugar onde se 
ver mais de perto a exploração ilegal. No mundo, a 
agricultura familiar é fortalecida como uma perspectiva de 
vida para o futuro de milhões de pessoas, forçadas a 
deixar suas terras e suas raízes. 
2 - Democracia alimentar – Aqui se promove o 
fortalecimento do poder das famílias camponesas e de 
suas comunidades como atores principais do 
desenvolvimento rural sustentável.  É uma alternativa aos 
sistemas agroindustriais. 
Garante alimentação diária de crianças e adolescentes 
na escola, um melhor nível de segurança alimentar e 
renda familiar através do desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento de alimentos locais, para prevenir a 
desnutrição e doenças nas crianças e suas mães.  
Aqui se encaixa o projeto da AADB onlus, que com a 
venda do arroz ajuda a manter o projeto de “Educação  
Contextualizada” realizado nas oito comunidades rurais 
de Tururu (Ceará - Brasil), onde já está ativo há mais de 
dez anos, o  Projeto de Educação Complementar. 
3 - Empoderamento da mulher - O papel das mulheres é 
fortalecido através da educação e do trabalho na 
agricultura para torná-las capazes de fornecer apoio à 
economia familiar. A instrução de uma mulher  é a 
condição indispensável para cuidar da nutrição, saúde, 
educação e treinamento de toda a família. 

assamigosdobrasil@hotmail.com                  amici del  brasile 
segreteria@amicidelbrasile.com                            onlus 

 

“Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. 
Quando pergunto porque eles são pobres,  

chamam-me de comunista”    
(Dom H. Câmara)  


