
A evangelização também 
se dá no campo social. 

MOBILIZA, REUNE O POVO, E COMEÇA AS 
OBRAS. 

Neste 1º período que vai de 1977 até 1987 
foram costruídas e recuperadas 9 igrejas/
capelas, construídos 2 salões paroquiais, 11 
poços/cacimbões. Também foi criada a 
primeira Escola em URUBURETAMA e  uma 
maternidade na sede de Tururu. Mas chega o 
tempo de retornar para a Itália, no ano de 

1987,  e deixar com algumas pessoas a 
responsabilidade de continuar o trabalho no Brasil. 
Chegando na Itália mobiliza um grupo de amigos que o 
ajudam a sustentar o trabalho. 

Começa aqui o 2º periodo que vai de 1987 a 2005   

• 1992 cria-se mais uma escola na sede de Tururu, 
que recebe o nome da primeira professora de Pe. 

Arnaldo, Lina Bertolini; 
• 1994 funda-se a Associazione Amici del 
Brasile onlus na Itália; 
• 1996 é a vez da Escola Clementina Rizzi na 
localidade de Água Preta. 
O Trabalho começa a se expandir para a zona 
rural do Municipio de Tururu. Atendendo a 
solicitação de algumas comunidades, mais duas 

escolas são criadas: 
• 2001 - uma na localidade de Pé da Serra e outra em Saco 
Verde  

• 2002 - percebe-se a necessidade de acompanhar mais de 
perto o trabalho e funda-se a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO 
BRASIL  no Brasil. 

      Eventos 

10º Fundação Associação Amigos Do Brasil 
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O que aqui vamos apresentar  é uma 
memória rápida da vida da Associação 
Amigos do Brasil que teve inicio em 1977 
com a chegada de Pe. Arnaldo na Paróquia 
de Uruburetama no Ceará. Antes de ir para 
Uruburetama Pe. Arnaldo vai para o estado 
do Maranhão, diocese de Viana, onde fica 
pouco mais de um ano. Enquanto estava lá, 
conhece Dom Paulo Ponte (in memória), 
Bispo da diocese de Itapipoca, que o 
convida para trabalhar com ele, e em janeiro 
de 1977 torna-se pároco da paróquia São João 
Batista - Uruburetama. Chegando lá, Pe. 
Arnaldo, se depara com uma realidade socio-
economica-politica bastante deprimente. A 
pobreza/miséria é visível e desalentadora. Esta 
realidade o deixou preocupado e o motivou a  
fazer algo que provocasse uma mudança na vida 
daquelas pessoas. Apesar de tudo isso, encontra 
um povo alegre, fervoroso e bastante solidário, 
principalmente os mais pobres. Resolve  
então convidar um grupo de paroquianos a 
começar fazer visitas nos bairros mais 
pobres. Durante as visitas, ver mais de perto 
a miséria causada pela seca, pelas 
enchentes, pelo abandono político e pela falta 
de formação. Realiza celebrações, promove 
encontros de formação e anima para se 
organizarem em comunidade. 

Tudo isso o motivou a fazer um trabalho que vai além do 
anuncio da palavra de Deus, a denúncia, o testemunho e 
ação são condições para o início de um trabalho 
missionário. 

Tudo começou assim... 
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A Associação no Brasil tem a tarefa de coordenar os trabalhos 
e fazer o intercambio entre as escolas e a Associazione Amici 
del Brasile na Itália. 

• 2003 nascem mais duas Escolas: Ferdinando Tansi na 
localidade de Piau-Aquiraz e Nossa Senhora das Graças 
(hoje Nossa Senhora dos Milagres) em Conceição dos 
Caetanos; 

• 2004 na localidade de Madalenas, cria-se a Escolinha 
Cantinho  do Céu, hoje Centro Educacional Dom Helder 
Câmara; 

• 2005 a Escola Amigos para Sempre na localidade de 
Açudinho e no Assentamento de Novo Horizonte a Escolinha 
Cantinho do Saber (hoje Centro Educacional Paulo Freire). 

 

• 3º PERIODO 2006 a 2009 - Nesse período cria-se apenas 
uma escola — Nossa Senhora das Dores no Assentamento 
de Mulungu, no ano de 2006; 2008/2009 Constroi-se o 
Centro Educacional Ernesto Ghislandi que agrega as escolas 
Lina Bertolini e Creche Tio Arnaldo.  

 

O trabalho segue em frente e cresce. Esta fase é marcada não 
pela criação de Escolas mas pela forma como se reorganiza o 
trabalho.  
 
VARIAS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS: 
• Reuniões com educadores para planejar o trabalho; 
• Encontro para Formação dos 
Educadores; 

• Cursos  de Brinquedoteca; 
• Curso de Artes e Pinturas; 
• Projeto de Arte e Educação; 
• Projeto de Educação e Esporte; 
• Projeto meio ambiente; 
• Higiene; 

 
• Informática; 
• E várias outras atividades de integração com a comunidade. 
 
4º PERIODO 2009 a 2011 
Amplia-se as parcerias com as prefeituras de: Uruburetama, 
Tururu e Aquiraz. Inicia-se o processo de regularização ⁄registro 
das escolas: Lina Bertolini, Francesco e Selene Peternazzi e 
Ferdinando Tansi.  
 

• 2010 - Agora chegou o momento de fazer um retorno ao ponto 
de partida, olhar cada ação, ver o que se conseguiu fazer, de 
que forma, o que se propôs e não se fez, detectar os pontos 
fracos  e os fortes, fazer os ajustes necessários. Começa aqui 
o processo de avaliação que vai de Julho a dezembro, 
envolvendo alunos, educadores, pais e representates das 
comunidades onde estão localizadas as escolas. 

 

• 2011 - Após o processo de avaliação, inicia-se as atividades 
com a assinatura de um acordo de parceria entre as 
Associações locais e a Associação Amigos do Brasil, com o 
objetivo de proporcionar melhoria na qualidade do ensino das 
crianças que participam do projeto  “Educação Complementar” 
e dividir as responsabilidade com as comunidades.   

 

AADB-Brasil, tem acompanhado bem de perto todo o 
desenvolvimento do trabalho realizado pelas escolas parceiras e 
analisado os avanços e dificuldades. Tem burilado o “ser” e o 
“fazer” de cada um, revendo e orientando os procedimentos 
para atingir a meta e os objetivos. 
Assim, a Associação vem cada vez mais se aproximando do 
sujeito alvo de sua ação, a quem considera verdadeiros 
protagonistas de sua história. Estar perto do sujeito, significa  
comprometer-se, estar “com” em diferentes situações. Essa 
aproximação possibilita detectar de forma mais clara as 
dificuldades, limitações e  o potencial de cada de um.  
 

seus males. Foi isso que fiz, 
levei a Palavra de Deus a vida 
do povo, caminhei junto, fui a 
voz de quem não era ouvido, 
porque um missionario precisa 
caminhar com o povo, ajudar a 
se promover, a se defender, a 
buscar os seus direitos 
(deveres). Passado os dez 
anos, tive que retornar a Itália. 
Não abandonei os trabalhos 
sociais que criei junto com o 
povo do Brasil e com a 
colaboração de muitas 
pessoas amigas. Tive uma 
feliz oportunidade de criar um 
grupo de amigos aí no Brasil e 

aqui na Itália que trabalha 
para dar continuidade ao 
belo trabalho social. 
Agora estou aqui na Itália, 
ainda sou presidente da 
Associazione Amici del 
Brasile onlus, mas cada dia 
“vôo” rumo ao Brasil, com a 
mente cheia de lembranças, 
de felizes recordações e 
também de imensa, afável 
saudade. ABRAÇOS  
 

         Pe. Arnaldo Peternazzi 
 
 

Página 2 

O nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso CaminhoO nosso Caminho Ano  I  Edição 01 

Cheguei no Brasil no verão de 
1975. Fui direto para a 
Diocese de Viana/Maranhão e 
em seguida—1976 para a 
Diocese de Itapipoca, onde 
fiquei dez anos como 
missionário na Paróquia São 
João Batista/Uruburetama. 
Enfrentei muitas dificuldades 
junto com o povo. Trabalhei 
na linha da Teologia da 
Libertação sem preconceitos 
ideológicos, mas à luz do 
Evangelho, que traduzido e 
atualizado em quelquer tempo 
e lugar, pode ajudar a 
humanidade a se libertar de 

PALAVRA DO FUNDADOR 



A Escola, 
que leva o 

nome dos pais do fundador, 
está situada à rua Jeronimo 
Rocha Braga no bairro Bela 
V i s t a  ,  Mun i c i p i o  d e 
Uruburetama Estado do Ceará. 
Fundada no dia 02 de Março de 
1987 por  Pe.  Arna ldo 
Peternazzi e pela professora 
Maria Ildimar Braga Vaz 
Faustino com 30 crianças 
carentes. Até o ano de 1989 
esta escola manteve-se 
somente com pequenos 
recursos que Pe. Arnaldo 
mandava através do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Uruburetama. Somente em 

1989 firmou-se uma pequena 
parceria com a prefeitura 
Municipal de Uruburetama e 
para dar suporte técnico, 
fundou-se a Associação 
Francesco Peternazzi que teve 
a frente as professoras Ildimar 
e Vitória e os sindicalistas    
José Moreira e José Morais. No 
ano de 1994 com a fundação 
da AADB na Itália teve inicio a 
primeira reforma e em 1995 
const ru iu -se  uma nova 
estrutura na parte superior da 
escola que aumentou em 100% 
a  c a p a c i d a d e  d e 
funcionamento. Inicia-se o ano 
de 1996 com 113 alunos, e 
após quatro anos, em 2000 

matriculam-se 318 alunos. Com 
essa demanda e com a exigên-
cia do Minsitério de  Educação 
o prédio fica sem condições de 
atender o número de alunos. A 
construção da nova escola foi o 
fato culminante do ano de 
2001. Pe. Arnaldo e o Conselho 
da AADB Itália autorizaram a 
compra de um tereno e no dia 
05 de agosto de 2002 a escola 
passou a funcionar na nova 
sede com 350 alunos. No mo-
mento tem  325 alunos do ensi-
no infantil ao 9°ano. 

Todos que fazem a escola, se preo-
cupam com todos nós alunos, com a  
nossa saúde e nosso bem estar. Eu 
tenho orgulho de estudar aqui. Por 
este colégio já passaram vários alu-
nos, e tantos outros passarão. Todos 
nós seremos sempre gratos ao Pe. 
Arnaldo e a todos que fazem o colé-
gio Peternazzi.   

Aluno: Damázio Rodrigues Duarte 
Sousa 

8° Ano. 

“A Importância do Colégio Peternazzi 
Para Mim” 

O colégio chamado Francesco e Sele-
ne Peternazzi, foi fundado em 1987, 
por um padre chamado Arnaldo Peter-
nazzi. 

Este colégio é muito importante para 
todos nós de Uruburetama,  porque 
nos dá várias oportunidades, de a-
prender, de sermos alguém na vida, 
porque nos prepara para o futuro, nos 
ensina a discernir o que é bom do que 
é ruim, o  certo do errado, nos dá  
educação, nos ensina a ter postura. 

 Depoimento de uma colaboradora 

dos pobres. Se preocu-
pou com a educação das 
crianças que estavam 
fora da escola, enfrentou 
dificuldades, mas trasfor-
mou sonho em realidade. 
Nesses 25 anos, plantou 
uma semente, cuidou e 
fez nascer uma escola 
que reúne beleza, tecno-
logia, conforto e qualida-

de. 

O sucesso da escola é 

um convite aos de 
“posses” para que, fazen-
do o mesmo, contribuam 
com a melhoria da edu-

cação de nosso país. 

Parabéns Peternazzi! 

Colaboradora - Socorro 

Matos Vasconcelos 

A escola FRANCESCO E 
SELENE PETERNAZZI 
nasceu de um sonho de 
amor daquele cujo objeti-
vo era ajudar aqueles 
que não tinham voz, nem 

vez. 

Pe. Arnaldo tornou-se 
profundo conhecedor da 
realidade do município de 
Uruburetama. Mergulhou 
de coração na vida das 
pessoas, principalmente 
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25 anos “Educando para a Liberdade”  

 

“A educação  
é a arma 

mais poderosa  
que você 
 pode usar  
para mudar  
o mundo” 

 

(Nelson Mandela) 

  Depoimento de um aluno 



 

1. Ajudar no combate a pobreza emergente do nosso tempo: 

2. Contribuir dentro de suas possibilidades para o desenvolvimento huma-
no, social, cultural e econômico do povo pobre do mundo; 

3. Contribuir com o desenvolvimento das crianças e adolescentes sem 
que eles se distanciem da sua família e da sua terra; 

4. Evidenciar com coragem o escandaloso distanciamento econômico e so-
cial entre os paises ricos e paises pobres; 

5. Garantir condições sociais, culturais, políticas e econômicas de plena 
realização   na   justiça  e  no  respeito   do   Evangelho, no respeito a todos 

os  povos. 

6. Seguir e fazer com que se conheça: os princípios, as obras e o ensino de 
Pe. Arnaldo Peternazzi, inspirador e fundador da Associação e das suas obras. 

                                          AÇÃO 1 - Educação Formal  
•    Educação Sistemática - Ensino Infantil ao 9° ano fundamental    

• Educação Complementar - (Reforço Escolar ) Ensino infantil 
ao 5° ano fundamental. -   Educação Digital. 
Objetivo: Proporcionar a crianças e adolescentes, matriculados 
nas escolas mantidas pela Associação, conhecimentos dos con-
teudos básicos da educação sistemática, contribuindo assim 
para o desenvolvimento integral de suas habilidades e para o 
exercício da cidadania. 
 

AÇÃO 2 - Melhoramento intalações das escolas 
Objetivo:  Melhorar as estruturas físicas, para melhor corre-
sponder as necessidades das escolas, qualificando o aprendi-
zado e o bem estar dos educandos. 
 

AÇÃO 3 - Acompanhamento as escolas 
Objetivo: Acompanhar de forma sistemática 

a realização das atividades escolares na perspectiva de um maior apri-
moramento do aprendizado. 
 

AÇÃO 4— Formação para educadores 
Objetivo: melhorar os conhecimentos dos educadores nas dimensões 
sócio-política–didático-pedagógico, tendo em vista a qualificação do a-
prendizado dos alunos na sala de alula. 
 

AÇÃO 5—  Fortalecimento institucional 
Objetivo: Fortalecer a Associação enquanto instituição, melhorando sua 
estrutura física e organizacional, dando visibilidade a sua ação. 
 
 

O SEMEADOR LANÇA A SEMENTE, ADUBA, CUIDA, ASSIM NASCE E 
CRESCE A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL 

 

OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização    

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

Associazione Amici del Brasile onlus 
Via IV novembre, 52 
26013 Crema (CR) Italia 
Tel e Fax (0039) 0373 91101 
www.amicidelbrasile.com 
 
 
 
 
assamigosdobrasil@hotmail.com       amici del brasile 
segreteria@amicidelbrasile.com                onlus 

TURURU 19
92 

SACO VERDE
 2001 

AÇUDINHO 2005 

PÉ DA SERRA 2001 

CONCEIÇÃO  2002
 

ÁGUA PRETA  1996 

MADALENAS  2004 

MULUNGU  20
06 

Novo Horizonte 2005 

URUBURE
TAMA 1987

 AQUIRAZ 2003 

10 anos ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL - 18 anos ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE ONLUS 

Atenta a realidade sócio-politica– econômica e social das pessoas, principalmente das mais pobres, a Associação tem 
investido na formação de crianças, adolescentes e também de educadores. Cuidar da formação incluindo a educação 
tem sido uma necessidade. Essa é a contribuição da AADB para a construção de um mundo melhor. 

“ A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas  

e as pessoas transformam o mundo”  
(Paulo Freire) 


