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O veículo da ABAI já
está bem cansado e
precisando de cuidados.
Pensando na segurança
das pessoas e nas
necessidades de transporte
de pessoas e doações
a ABAI está precisando
conseguir recursos para
comprar uma Kombi nova.
Se você puder ajudar
com qualquer quantia,
favor entrar em contato
no Tel. 3626-1202 ou no
e-mail abai@fvida.org.br.
Obrigado pela solidariedade!

Primeira
folha da
ABAI

Extra! Extra!
Olha só que novidade
bacana que agora sai
É a última notícia
por aí afora vai
Levar vida e alegria
É a Folha da ABAI
Não é a toa que o nome
escolhido com destreza
Representa nossos projetos
em toda sua beleza
Pois a folha é jornal
Mas também é natureza
A nossa primeira folha
não tem muita pretensão
de ser o melhor jornal
de notícia e informação
quer apenas mostrar a ABAI
usando a imaginação

Para a nossa Presidente Heidi Wyss
Querida Heidi, receba os nossos parabéns pelo seu
aniversário no dia 3 de novembro! Há 16 anos você
chegou de mansinho como voluntária para nos ajudar.
Você se apaixonou pelo povo e pela natureza do Brasil e
ficou. Obrigada por você colocar todas as suas forças a
serviço das crianças, funcionários e moradores da
ABAI! Obrigada por você aceitar esta missão de defender
os excluídos. Obrigada, Senhor, por este presente
chamado Heidi. Um forte abraço dos seus amigos ABAI.
Marianne Spiller
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Solicitação

Heidi
Vida

Um Feliz Natal
O natal está chegando
Tudo de bom para você
e sua família, mas não
esqueça a nossa.
Precisamos de doações
de qualquer natureza para
alegrar o natal das nossas
crianças.

Amor
Doação

Com a arte das crianças
que estão sempre inventando
de um jeito bem gostoso
aprendendo e brincando
É assim que nossos projetos
Nós iremos divulgando
Guarde a folha com carinho
pode ler, se deliciar
mas não jogue ela no chão
depois que a leitura acabar
pois do meio ambiente
você também deve cuidar
Obrigado e até a folha nº 2
Que logo deve chegar
Editorial - Luis

FUNDAÇÃO VIDA PARA TODOS ABAI
Endereço: Estrada Municipal Otávio de Jesus Biscaia, s/nº, Queimados
Mandirituba - Paraná - CEP: 83.800-000 - CXP: 13031
Tel: (41) 3626-1202 ou 3626-2264 - abai@fvida.org.br - www.fvida.org.br

A primeira folha esta se desenrolando com
muita energia e espírito comunitário. Queremos
partilhar com você um pouco do nosso dia a dia.
Como a ABAI nasceu da necessidade de apoiar
crianças e adultos que estão em situação de risco,
lutamos há 31 anos com os mesmos ideais que
Marianne começou com um pequeno grupo. Muitos
brasileiros e pessoas de outros países se encontraram
na solidariedade. Muitas sorrisos nasceram e vidas se
renovaram em meio a natureza maravilhosa. Há 16
anos eu tenho o privilegio de participar dessa luta
digna com vocês. Agradeço a tantas amigas e amigos
que sempre se lembram dar apoio com as mãos e
os corações abertos. Não tem coisa que mais me
impressione que Irmãos ajudando irmãos. Parabéns
a todos que fazem parte desta história! Graças a Deus!

Nossa Missão
“Construir, em rede, caminhos dignos de vida
por meio de programas em Agroecologia,
Educação Infanto Juvenil e Comunidade de
Acolhida.”

Heidi Ruth Wyss - Coordenadora da ABAI

JOSIEL
O 1º Festival de Vida e Arte na Primavera,
além de ser uma festa para celebrar a
vida também é uma festa de comemoração
para os aniversariantes, especialmente a
Heidi, a nova coordenadora da ABAI.
Todos vocês são muito importantes neste
momento tão especial, de agradecimento pelo
que foi vivido e comemoração pelo que ainda há
por viver e aprender! Obrigado por participar!
Viva as amizades! Viva a vida!

Contato
Heidi, Marianne, Luis ou Isorete
Ÿ (41) 3626-1202 ou (41) 3626-2264
Ÿ abai@fvida.org.br - www.fvida.org.br

Cantinho cultural
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Obras dos
nossos
artistas!

A CIDADE DA CONFUSÃO
Era uma vez a cidade da confusão.
Lá tudo era esquisito. Sei lá, todo
mundo era meio atrapalhado.
O cavalo metido às vezes era
chamado de Carvalho melado.
O canário era um artista
internacional, mas seus vizinhos o
chamavam de espantalho Juvenal.
Um dia sauí a notícia de que o
lagarto morreu de anemia, mas, na verdade,
ele estava louco de alegria.
Produção coletiva - Turma da
Jacqueline

C A S A D E A C O L H I D A
A Casa de Acolhida tem a capacidade de atender 25
homens de 30 a 55 anos, que buscam tratamento para
alcoolismo e drogadição. A ABAI sobrevive de
doações e para manter a casa de acolhida funcionando
precisamos da colaboração e solidariedade de todos,
por isso, fazemos um apelo para os comerciantes e
moradores da comunidade, pois precisamos da doação de
material de higiene pessoal e de limpeza, colchões e lençóis de
cama de solteiro, toalha de banho e travesseiros.
Desde já ficamos agradecidos pelo apoio à essa causa.
Contato: Adilson – Coordenador - (41) 3626-1202.

A ABAI saúda e agradece a vinda da
voluntári a da Suíça, Madelein e, e lhe deseja
uma boa estada aqui no Brasil. Seja bemvinda Madelein e.
08/10- O professor de capoeira, Daniel,
em conjunto com seu grupo de capoeira,
com o apoio dos pais e da Prefeitura
Municipa l de Mandiritu ba, realizou em
Curitiba o batizado em capoeira de 24
crianças e adolescen tes da ABAI. Foi um
evento muito bonito, emociona nte e
importan te para todos os participan tes.
Valeu capoerist as!!!
No dia 12/11 teremos no Espaço Mãe Terra
da ABAI O Curso de Integraçã o e Interação
para Professor es, Educador es e Animado res
de Grupo. Informaç ões com Heidi ou Isorete
(41) 3626-120 2
No dia 19/11 acontecer á no espaço
de formação e eventos da ABAI (antigo
restauran te) um curso sobre orçament o
familiar. Aprenda a utilizar bem e a
economiz ar o seu dinheiro.
Informaç ões: 3626-120 2

Queremos agradecer aos
voluntários Bruno e Júlio
que dão aula de futebol
voluntariamente para as
crianças e adolescentes da
ABAI. Obrigado! Seu trabalho
e doação são muito
importantes para nós!
Aniversariantes

Notícias

O Setor de Educação agradece a presença
dos pais e/ou responsáv eis no Encontro de
Pais do dia 05/10. A presença de cada um foi
e será sempre muito importan te para nós.
Por isso, contamos com sua presença nos
próximos encontro s.
Compare çam.

CASA DE GENTE

AGROECOLOGIA

da nossa Equipe

cêssente que sessenta?
sissinto... que sessento!
sessentei e sissentei.
daqui não saio.
daqui ninguém me tira.
setenta, vai tê porrada!
ôi! tenta, todos te chamam de inhá
“que bonitinha”!
eu, novento quando quiser.
gugu dada!
cem... nada para pensar...
só para recordar...
que sissinto sessentada!
Regina Guerra

Essa casa parece uma jaula. Quem mora nela é
Outubro
01- Vanise Rocio Bento
03- Lourdes Ferreira de Lima
12- Luci Mara Hervis
19- Vitória Ribas Safanelli
27- Nilce Mari Pereira
31- Odilon Bittencourt
Novembro
03- Heidi Ruth Wyss
09- Luci Gronovicz
10- Edson Tavares
15- Dinamir Clemente
16- Daniele Cardoso
16- Marianne Spiller
26- Carlos Alberto da Silva
Dezembro
02- Luiz Carlos Pires
16- Micalina Kovalski da Silva

a Ana Paula.
Essa casa é da Nelise. Quem morar nela é a
Vanise.
Essa casa é de vara. Quem mora nela é a Inara.
Nessa casa tem canivete. Quem mora nela é a
Tia Isorete.
Nessa casa tem uma cabine. Quem mora nela
é a Aline.
Essa casa é de vina. Quem mora nela é a Tia
Micalina.
Essa casa tem uma cela. Quem mora nela é a
Tia Rafaella.
Dessa casa ninguém me tira. Quem mora nela
é a Potira.
Essa casa tem arara. Quem mora nela é a
Sara.
Essa casa pega sol. Quem mora nela é a Carol.
TURMA DA TIA VANISE

Um jeito de pensar, falar e fazer
agricultura, respeitando e
compreendendo os processos/ciclos
naturais do solo, das plantas, dos animais,
do ser humano e da nossa grande casa
comum – o planeta Terra e seus
ecossistemas com suas inter-relações.
Realizar um projeto agroecológico implica
mudanças em nossa relação com a
natureza. É necessário criar, re-inventar
nossa relação com a terra. Sentir e amar
as diversas formas de vida que habitam
conosco neste planeta.

ESPAÇO MÃE TERRA DA ABAI
O E s p a ç o M ã e Te r r a d a A B A I , m a i s c o n h e c i d o c o m o R e s t a u r a n t e d a A B A I , p o d e
ser alugado para aniversários, casamentos, retiros, encontros, seminários
confraternizações e eventos em geral. Temos toda a infra-estrutura necessária para tornar o seu evento um sucesso!

RECEITA DO IOGURTE NATURAL
SUCESSO DA ABAI
INGREDIENTES:
3 LITROS DE LEITE
1 COPO DE IOGURTE NATURAL
MODO DE PREPARO:
FERVER O LEITE E DEIXAR
ESFRIAR ATÉ AMORNAR.
ADICIONAR O IOGURTE E
MEXER BEM. COLOCAR O
RECIPIENTE EM UMA CAIXA DE
ISOPOR POR 4 A 6 HORAS.
RETIRE A VASILHA SEM CHACOALHAR
E COLOQUE NA GELADEIRA.
ADOCE A GOSTO E/OU ACRESCENTE O
SABOR DE SUA PREFERÊNCIA.

