
O nosso 
Caminho

O nosso 
Caminho  

                                                                        ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASILASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASILASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASILASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL    

Tururu, junho de 2016 Ano 5  Edição 1  

aadb 

Associazione Amici del Brasile onlus 

Avante sem medo!... 
 Estou convencido de que cada encontro é uma ocasião que 

regenera a Associação . Que seja sempre assim. 

   Não sendo mais capaz de me deslocar para estar presente 

fisicamente continuo participando  com mente e coração. 
 

  Meus parabéns e obrigado a todos 

vocês que não se cansam de continuar 

junto conosco na construção deste 

caminho, mesmo num tempo e em um 

momento tão difícil. 

  Q u e r o  e s t e n d e r  o s  m e u s 

agradecimentos a todos aqueles que já 

passaram na diretoria da AADB Itália/

Brasil, e para aqueles que aceitaram 

este desafio de levar adiante o trabalho 

para um outro pedaço de caminho. 
 

    Para todos vocês digo: Avante sem medo! com coragem e 

misericórdia Deus vos abençoe pelo bem realizado para com 

aqueles que sofrem.                                              (Pe.Arnaldo)   
A EDUCAÇÃO E  

A “EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA” 

Tem uma frase de Geraldo Megela Amaral que diz: “É 
preciso escolher um caminho, mesmo que não tenha 
fim, mas ainda assim, caminhar sempre na 
expectativa de encontrá-lo.” A Associação Amigos do 
Brasil escolheu um caminho – Contribuir com o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes através da 
EDUCAÇÃO. Um caminho que vem sendo construído  
em mutirão desde 1977. É um plantar, regar e cuidar 
constante. Ao longo de seus quase 40 anos de história, 
muitas “veredas” se tornaram caminhos e alguns 
caminhos tornaram-se  “veredas”, mas não se 
fecharam totalmente. Acertar na escolha do melhor 
caminho é sempre um grande desafio, tendo em vista 
que a realidade muda de uma forma muito rápida. 
Assim, a educação de um modo geral torna-se cada 
vez mais exigente. É preciso saber onde queremos 
chegar, em que bases devemos construir os alicerces 
do desenvolvimento. Acreditamos que a EDUCAÇÃO 
é o caminho certo para o desenvolvimento, seja na 
dimensão social, política, economica e religiosa. 
Porém, preocupa-nos  o fato de ver crianças e 

adolescentes que moram na zona rural, se 
distanciando cada cada vez 
mais de sua realidade. É desejo 
da Associação Amigos do Brasil 
continuar firme nesse propósito, 
através de uma educação 
pautada nos valores, no respeito 
ao bem comum.  A proposta é 
que a educação nas escolas por 
e la  c r iadas  s e ja  mai s 
contextualizada, voltada e 
enserida na realidade dos 
educandos e educadores.  

Uma EDUCAÇÃO que prioriza as questões da vida 
dos educandos, que leve em consideração as 
problemáticas e as potencialidades do contexto local, 
que os permita a conhecer o geral  a partir do local. 

     A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  
Brasileira permite que os professores utilizem 
elementos da contextualização e da realidade local em 
suas práticas de ensino. Porém, os professores,  tem 
pouco conhecimento da realidade e por isso tem 
muitas dificuldades de adotar essa forma de ensino, 
pois é necessário manter um diálogo com as demais 
áreas de   aprendizagem para que o aluno possa 
relacionar a narrativa de um texto com as vivências 
cotidianas. Para ajudar os educadores na aplicação 
dessa metodologia, a AADB está elaborando um 
projeto de formação que  terá  inicio  ainda no 2º 
semestre de 2016 e em 2017 esse conteúdo deverá ser 
trabalhado nas oito escolas de Educação 
Complementar. Acredita-se que, uma educação 

c o n t e x t u a l i z a d a 
aumenta a capacidade 
de aprendizado, pois o 
educando percebe que 
o mundo em que ele 
vive está sendo 
discutido na sala de 
a u l a .  T a m b é m 
despertará para uma 

maior valorização da cultura e valores locais, assim 
como uma melhor participação na vida comunitária.               

Terezinha Marques (Presidente da AADB Brasil) 
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SÃO TODAS AS CONQUISTAS QUE CADA 
UM LEVA PARA ONDE A VIDA O LEVA. 
 

A EMEF Lina Bertolini vem se destacando a cada ano em 
seus resultados educacionais. Em março de 2016 aconteceu a 
premiação dos alunos destaque do ano de 2015.  
Foram duas premiações:  

PROJETO ALUNO DESTAQUE 2015 
É um projeto que está sendo desenvolvido desde 2014, 
contribuindo com o sucesso e o melhor desempenho dos 
educandos e educadores. Tem como objetivo desenvolver o 
gosto pelo estudo nas diferentes disciplinas, como formação 
essencial ao sucesso escolar.  Os premiados  do ano de 2015, 
foram 127 alunos da educação infantil ao 9° ano do ensino 
fundamental. 

     Os alunos que atingiram a média nos quatro períodos 
foram agraciados  com um troféu  (Oscar) e um banner  com a 
exposição das fotos deles.  
 
 

 
 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) 
 
É outro projeto nacional dirigido às escolas públicas brasileiras 
municipais, estaduais e federais, realizada pelo Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Tem como 
principal objetivo estimular e promover o estudo da 
matemática entre alunos das escolas públicas identificando 
jovens talentos contribuindo para a melhoria da qualidade da 
educação básica. As premiações variam entre: medalha de 
ouro, prata, bronze e menção honrosa.  
 
Dois alunos de nossa escola: CARLOS EDERSON BESSA 
RIBEIRO  e  CLARA ECHLILEY PATRÍCIO FÉLIX  ficaram 
entre os 100 melhores em matemática a nível nacional e 
receberam menção honrosa  do MEC(Ministério da Educação). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Esse é o resultado de um trabalho desenvolvido   em sala de 
aula e também no contra turno, para todas as turmas, 
propiciando a inclusão social por meio da difusão do 
conhecimento, sob a orientação do professor ELOISIO 
FERREIRA (Mano). 
 

Enfim, o projeto ao longo desses três anos vem contribuindo 
bastante para o desenvolvimento nos avanços do processo 
ensino-aprendizagem, descobrindo talentos e premiando aos 
que se destacam em melhor desempenho   educacional. Nós 
que fazemos o núcleo gestor da escola Lina Bertolini, 
acreditamos que por mais dificuldades que possamos 
enfrentar, buscamos constantemente melhorar nossas ações. 
 

PARABÉNS A TODOS QUE FAZEM 
A ESCOLA LINA BERTOLINI ! 

 
Antônia  Evanda Viana da Silva Sousa     

Diretora Geral   
Lina Bertolini e  Centro de  Educação Infantil Tio Arnaldo 

 

O que é um troféu 

Célebros brilhantes também podem 
produzir grandes sofrimentos. 
É preciso educar os corações  

(Dalai Lama) 

….a “Vitória é  
alcançada  pelos que  

insistem  
Encontrá-la! 
(Regina Cury) 
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Uma viagem de quinze dias a cada dois anos é um 
quase “nada” para nos permetir falar sobre uma realidade tão 
distante da nossa e tão complexa como aquela da África. Por isso, 
pegamos emprestadas algumas frases de pessoas que 
encontramos por ocasiao da nossa viagem. 
 

      “Entre guerra e esperança o Sul Kivu, na República 
Democrática do Congo continua a ser uma das áreas mais 

instáveis e problemáticas do continente Africano” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A história dos ùltimos 20 anos vai além do imaginável. A falta de 
segurança, é o problema mais grave. A ameaça mais próxima e 
frequente vem dos refugiados na floresta que, com  frequencia 
atacam vilas, queimam casas, roubam, sequestram pessoas, 
sepultam mulheres vivas. Enfim, é um verdadeiro  massacre.  
É uma região desistabilizada pelas guerras e guerrilhas constantes. 
O país é ingovernável; o Estado, além de não 
garantir a ordem, não consegue gerir a economia e 
além disso coloca a venda os recursos naturais do 
país para as multinacionais. A estrutura é precária, 
não só das estradas, mas de um modo geral. O povo 
com medo da guerra  e da violencia abandona suas 
próprias casas e a agricultura para se refugiar em 
barracas construídas perto uma das outras para se 
protegerem. A casa paroquial é o unico lugar um 
pouquinho mais seguro naquela região. 
 
“Deus tem sido muito bom conosco, nos deu uma terra boa, 
mas nos puniu dando também todo aquele tesouro escondido 

no chão, um verdadeiro ‘Escândalo Geológico’. “ 
          
      Recentemente, uma empresa canadense  (BANRO) teve o 
direito garantido  para extrair o ouro na região. Mas para realizar 
suas atividades de mineração pretende expulsar toda a população 

de Kamituga,   uma cidade/favela  com aproximadamente  200.000 
pessoas.           
Kakulu fica nessa região, distante 138 km de Bukavu, capital  do Kivu 
do Sul. "Sem estradas"   demora-se mais de 10 horas para percorrer 
esses 138 Kmˢ. É aqui que, no mês de janeiro de 2016, teve inicio o 
Projeto de Educação Alternativa realizado pelo Centro Mater 
Misericordie com a colaboração da AADB Itália/Brasil.  
 

     Diante de toda esta situação, como se coloca a AADB? Qual sua 
contribuição?  
Depois de uma intensa conversa com os coordenadores do Centro 
Mater Misericordiae, a AADB reafirmou seu compromisso de 
colaborar  através da educação.  

 
     Não será um trabalho fácil. Mas acredita-se que, sua experiência 
de quase 40 anos pode ajudar  a pequena localidade de Kakulu  a 
investir seus esforços para que, por meio da educação, as crianças 
possam se tornar cidadãs capazes de serem responsáveis pelo seu  
próprio futuro e  do seu País. As atividades começaram em janeiro.  
Inicialmente estão sendo atendidas 30 crianças. A idéia é atender 
120  num ciclo de quatro anos.  As mães se responsabilizam  para 
preparar a comida das crianças. Além disso  começaram o cultivo de  

mandioca, feijão e milho num pequeno terreno perto da escolinha.  
         Na mesma localidade a  CMM tem uma pequena criação de 
galinhas e porcos e  pretende retomar a fabricação de sabão. 
Estamos tentando envolver  as famílias na participação ativa do 
projeto para que possam resgatar a cultura da comunidade, 
parcialmente perdida nestes anos de guerra onde a maioria dos 
idosos faleceram e os “Valores” foram destruídos. 
 

 O projeto tem muitas incógnitas, cheio de dificuldades mas, todos 
"merecemos" uma oportunidade. 

 

       Um pulo na Africa... 

LIVRO SUGERIDO 
PARA MELHOR 

COMPREENDER A 
HISTORIA DA RDC 

“Sou apenas um lápis na mão de Deus. É ele quem me escreve.” 

(Madre Teresa de Calcutá) 
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Terra de imigração e emigração, 
de crise política, econômica e social. 
     Ressoa em nós ainda fortes as palavras que o Papa Francisco 
pronunciou em Lampedusa (ilha/porta de entrada dos migrantes na 
Europa): "Onde está seu irmão? A voz do seu sangue grita para 
mim ", diz Deus. “Isso não é uma pergunta dirigida para outros, é 
uma pergunta dirigida a mim, a você, para cada um de nós. Esses 
irmãos e irmãs estavam tentando sair de situações difíceis (...); 
procurando um lugar melhor para si e suas famílias, mas foram 
mortos. Quantas vezes aqueles que estão buscando isso não 
encontram entendimento, não são bem-vindos, não encontram 
solidariedade e suas vozes se levantam até Deus ". 

     Além desta  crise humanitária,  o povo italiano vem vivenciando  
uma crise econômica, que empurra jovens para o exterior à procura 
de  trabalho  e muitos desempregados e idosos são obrigados a 
recorrer a instituições como a Cáritas, porque não conseguem 
encontrar na política  uma resposta concreta.  Mesmo assim, ainda 
tem muitas pessoas,  dentre elas colaboradores  da AADB, que 
continuam partilhando entre si, o que tem.   Um mar de pequenas 
gotas que, ao longo do tempo permite a  AADB realizar seu projeto. 
A AADB enquanto instituição, responde a este chamado com um 
projeto de “alfabetização” para estrangeiros ao idioma Italiano que 
tem como objetivo acompanhá-los na integração na comunidade 
local, através da troca de experiências e do aprendizado do idioma. 
Isso facilitará o acesso aos serviços públicos tais como: assistência 
médica, reuniões nas escolas, serviços de banco, etc.  

      

Sendo assim,   o primeiro trabalho da Associação na Itália, não  é a 
captação de recursos mas, a sensibilização e educação que levam 
depois para uma partilha (arrecadação de recursos), que se dar 
através do dom de cada um,  que colabora, doando seu  tempo, 
suas habilidades e possibilidades. 

     Educar para Solidariedade, o Respeito, o Conhecimento e a 
Compartilha. 

Conhecer para afastar o medo do “outro” do “diferente” do 
“distante” 

     Cada ocasião, mesmo que pareça uma simples angariação de 
fundos como uma banca, uma festa, transforma-se numa 
"oportunidade de conhecimento e de diálogo”. 

 
Crianças, jovens e adolescentes, adultos e idosos, cada um com o 
seu jeito de “SER” são convidados a viver essa experiência de   

SOLIDARIEDADE/PARTILHA. 
 

     Nas   escolas,  convida-se as crianças 
para participar de algumas das  atividades 
para que possam vivenciar  diretamente a 
experiência do trabalho "voluntário" . Com 
outros grupos, se faz vistas, fala-se do 
trabalho, realiza encontros de formação 
para conhecer melhor o que está aconte-
cendo ao nosso redor e no resto do mundo que também é a nossa 
casa, “A casa comun”.  Utiliza-se  o facebook e internet, mas é no 
contato pessoal que acontece o contágio, que permite o envolvimen-
to das pessoas para a outra área que é a CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS.  De acordo com a capacidade/habilidade  de cada um. A   
AADB na Itália,  realiza atividades  variadas, tais como: Bancas, 
confecciona lembranças para casamentos, batismos e outros even-
tos, festas, performances teatrais, torneios esportivos, jantares, rifas, 
etc. 
     Faz ainda coleta de livros usados para revenda, material didático 
novo e usado, coleta seletiva de material reciclável. 

Mas a espinha dorsal de todo esse trabalho,  são os muitos padrin-
hos à distância. Pessoas comuns, muitos aposentados, outros com 
problemas de trabalho ou em família, não ricas, mas sensíveis às 
necessidades dos outros. Pessoas  que sabem o valor da partilha, 
mesmo quando é difícil. 
Tão sensíveis que abraçaram a idéia de se tornar padrinhos/
madrinhas do projeto, tendo como retorno somente as notícias do 
andamento do trabalho  por meio do jornal da associação, e de uma 
carta de Feliz Natal uma vez por ano escrita por uma criança que 
participa do projeto. 
 

É um trabalho contínuo, que  não pode parar, para  que no dia do 
envio da  "remessa” ao Brasil ou no Congo, tenha  o suficiente para 
atender a demanda. Estamos sempre  nas mãos da Providência de 
Deus. 
 

Estamos convencidos que tudo o que fazemos não é somente para o 
“outro” mas, principalmente para 
nós, para todos nós, para que o 
mundo no qual vivemos seja cada 
dia melhor. 
 
Pe Antonio Trapattoni 
Vice presidente - AADB Itália 

ITÁLIA... 
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           Casa Comum 
"A Mãe Terra é a base que tudo sustenta e alimenta.  

Nós não podemos viver sem ela."  
(Leonardo Boff) 

 
     O meio ambiente é o espaço da gestação, proteção e 
promoção da vida. Ele é nossa casa comum. Cuidar da Terra 
é cuidar dos bens e serviços comuns que ela gratuitamente 
oferece a todos os seres vivos. Estes bens comuns, 
exatamente por serem comuns, não podem ser privatizados e 
entrar como mercadorias no sistema de negócios como está 
ocorrendo velozmente em todas as partes do mundo. Isto 
sinaliza claramente que as bases que sustentam a vida estão 
ameaçadas. De ano para ano, todos os índices estão 
piorando. Associação Amigos do Brasil, vem incentivando as 
escolas para o uso consciente dos bens comuns, além do 
cuidado  com o uso de materiais que venham agredir a 
natureza. 

      
     

Todos nós somos responsáveis por mantê-la protegida e em 
condições de sobrevivência. Enquanto humanidade, temos 
que, urgentemente, tomar consciência da necessidade de 
mudanças de estilo de vida, de produção e consumo. É tempo 
de esperança, de atitude e de educação. Há ações 
comprometedoras com a nova consciência ecológica em todo 
mundo. A educação deve começar em nossas famílias e em 
nossas escolas. As famílias devem aprender a educar seus 
filhos para uma nova relação com o meio ambiente.   
      As quatro escolas de educação sistemática reafirmando o 
compromisso com uma educação de qualidade e em 
consonância com a igreja (Campanha da Fraternidade 2016)  
e com o Ministério da Educação e as Secretarias de Saúde 
desenvolveram o projeto de combate à Dengue, Zika e 
Chikungunya. 

 
     A Escola Francesco e Selene Peternazzi, fez um 
grande movimento em três etapas:  
a) formação dos profissionais da Unidade Escolar, pelos 
profissionais da saúde, um trabalho de conscientização e 
prevenção nas salas de aulas durante uma quinzena; 
 b) visitas nas ruas que ficam no entorno da escola, coleta de 
lixo e conscientização das famílias feita por alunos e 
professores com a participação dos profissionais da saúde. Na 
ocasião os alunos levaram faixas e cartazes educativos, 
proferiram grito de guerra “se o mosquito mata, ele não pode 
nascer” e encerraram com palestra na pracinha do bairro; 

c) O trabalho continuou na escola, com a presença dos pais, 
no final da segunda quinzena foi realizada a culminância do 
projeto com apresentação dos trabalhos realizados. Além do 
trabalho de combate ao mosquito Aedes Aegpyti, durante o 
período da campanha da fraternidade, o tema da mesma foi 
trabalhado em todas as salas nas aulas na disciplina de 
Ensino Religioso. 
 

Maria Elinete Quinto Matos (Netinha)  
Coordenadora Pedagógica  

da escola Francesco e Selene Peternazzi 

MEIO AMBIENTE... 

Comece fazendo o que é necessário, depois o que é pos-
sível, e de repente você estará fazendo o impossível. 

São Francisco de Assis  
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           20 ANOS DE CAMINHADA JUNTOS  

           AADB E COMUNIDADE DE ÁGUA PRETA  

    Começamos  relembrando o início desse nosso caminho 
há 20 anos atrás, quando aqui chegou Padre Arnaldo, 
iluminado por Deus e fortalecido na sua fé, sabedor das 
nossas dificuldades e limitações, se propôs a nos ajudar  
através da educação. Foram tempos difíceis, porém de muito 
fortalecimento e de resgate da esperança.  
    Nunca desistimos porque Padre Arnaldo e a Associação 
Amigos do Brasil estiveram e continuam conosco nesse 
caminho.   
    E nós que fazemos parte da Comunidade Remanescentes 
de Quilombolas da Água Preta, somos imensamente gratos a 
todos que fazem a Associação Amigos do Brasil pela grande 
colaboração, que vem nos proporcianando inúmeros 
benefícios tanto no que diz respeito ao melhoramento do 
aprendizado das crianças, assim como também na formação 
das educadoras.  
    Esse melhoramento é visível não só na educação, como 
também no desenvolvimento da comunidade de um modo 
geral. Água Preta, não é a mesma de 20 anos atrás, ela 
mudou, e para melhor. Antes, parte das educadoras vinha da 
sede de Tururu, porque não tinha pessoas preparadas na 
comunidade. Hoje, três das cinco  educadoras  inseridas no 
projeto, já foram alunas e outras três concluíram curso 
universitário, graças ao incentivo e ajuda da AADB.   
    É tempo de graça. PARABÉNS PARA NÓS E OBRIGADA 
A TODOS QUE FAZEM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO 
BRASIL. 

Antônia Ivoneide Lopes de Lima Patrício 
Educadora do Projeto de Educação Complementar  

Clementina Rizzi – Água Preta  

PARABÉNS!    Eu também estou feliz com todos vocês 
irmãos de Água Preta. 20 anos de lutas e sofrimento e também 
de conquistas, é um marco na história do povo nordestino   e  
de um  modo especial,  das pequenas comunidades como  
Água preta, hoje reconhecida  como associação remanescente 
de  quilombolas. Gostei  de saber que continuam firmes a viver 
e trabalhar  unidos, fazendo parte da associação dos 
moradores e também do movimento da união da consciência 
negra. Isso é muito importante para o fortalecimento da 
comunidade. Depois da minha saída do Brasil em 1987, vocês 
obtiveram bastantes melhorias no campo religioso e social, 
fruto do trabalho de vocês e da contribuição de algumas 
instituições e pessoas. Continuem firmes e obedientes ao 
nosso Senhor Jesus Cristo que diz com autoridade: “Amai-vos 
como eu vos amei!”. Aproveito a ocasião para parabenizar 
também a comunidade de Mulungu  pelo seus 10 anos  de 
trabalho  ao lado da AADB.  Cada comunidade com sua 
história única e inesquecível para mim. Mulungu com suas 
lutas pela Terra, Água Preta o resgate de ráizes culturais. 
Trabalhei com muito entusiasmo no meio de vocês, celebrando 
na frente das casas de taipa dos animadores, porque não tinha 
capela. Agora vocês tem Igreja/Capela bonita. Zelem porque é 
a casa de todos. Lembro-me  sempre de vocês. Rezem por 
mim, vosso velho vigário, eu também  rezo por vocês cada dia, 
aqui na Itália.  
Parabéns novamente com muita saudade. 
 

                              Pe. Arnaldo Peternazzi 

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

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