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DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Entrevista com nossas voluntárias
FABAI: Falem um pouco de vocês:
Cathy: Tenho 28 anos, sou Luxemburguesa, Professora
e Psico-Pedagoga. Em Luxemburgo eu trabalho para
uma Associação Terapêutica que ajuda crianças e
jovens com dificuldades motoras e de concentração. Eu
sou escoteira, gosto de viajar, ficar na natureza, ler,
correr, caminhar e esquiar.
Christine: Eu tenho 63 anos, sou casada e temos uma
filha. Desde agosto de 2010 sou aposentada e por isso
tenho mais tempo para realizar idéias que já tinha.
FABAI: Quais são suas tarefas na ABAI?
Cathy: Eu ajudo as educadoras pra planejar as
atividades delas e na troca de idéias e metodologia.
Christine: Eu trabalho nos setores diversos, ajudo na
cozinha e também as educadoras com as crianças.
FABAI- Porque vocês escolheram a ABAI?
Cathy: Eu gosto muito da integralidade e engajamento
da ABAI com o meio ambiente. Aqui as crianças e
recuperandos têm a possibilidade de encontrar
outro jeito de viver com e pela natureza.
Christine: Eu li em um site suíço uma entrevista da
Heidi (coordenadora da ABAI), e me pareceu ser uma
Fundação interessante para um voluntariado.

Autor: Luis Carlos Martins

A DEPENDÊNCIA DA ÁGUA
VEM DO BERÇO DA HUMANIDADE
É A ESSÊNCIA DA VIDA
É VITAL NECESSIDADE
PRA SAÚDE, HIGIENE
ALIMENTO E DIGNIDADE

É OBRIGAÇÃO DE TODOS
É DEVER DE TODOS NÓS
PENSAR NAS GERAÇÕES FUTURAS
E OS QUE VIRÃO APÓS
PROTEGER NOSSA “MÃE ÁGUA”
DO USO VIL E ATROZ

SABE-SE QUE DESDE OS PRIMÓRDIOS
DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE
OS HOMENS SE ORGANIZARAM
EM GRUPOS, COMUNIDADES
SEMPRE ÀS MARGENS DOS RIOS
DEVIDO A NECESSIDADE

A ÁGUA É BEM SAGRADO
DEVE SER COMPARTILHADA
MAS A AMBIÇÃO DO HOMEM
DESMEDIDA, DESENFREADA
PRENDEU ELA EM UM CANO
DEIXOU ELA ENGARRAFADA

A HISTÓRIA DO EGITO
É EXCELENTE DEMONSTRAÇÃO
CONSTRUIRAM AS PRIMEIRAS CIDADES
DA CHAMADA CIVILIZAÇÃO
AS MARGENS DO RIO NILO
PARA SUA AUTO-PRESERVAÇÃO

VAMOS LEMBRAR NESTE DIA
MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO
QUE A ÁGUA É DE TODOS
PRA USAR EM COMUNHÃO
E NÃO DEVE SER ARTIGO
PARA COMERCIALIZAÇÃO

PORÉM, COM O PASSAR DO TEMPO
A SOCIEDADE ORGANIZADA
EVOLUIU, NATURALMENTE
SE TORNOU “GLOBALIZADA”
E A ÁGUA, MAIS ACESSÍVEL
PASSOU A SER DESPERDIÇADA

O PLANETA CHAMADO TERRA
ÁGUA PODERIA SER
MAS PORÉM NEM TODA ESSA ÁGUA
É PRÓPRIA PARA BEBER
E A POUCA ÁGUA QUE SOBRA
AINDA QUEREM VENDER

POR ISSO EM 22 DE MARÇO DE 1992
A ONU ENTROU EM AÇÃO
CRIOU O DIA MUNDIAL DA ÁGUA
PRA PROMOVER A DISCUSSÃO
SOBRE A ÁGUA E O HOMEM
E A SUA RELAÇÃO

O HOMEM SEMPRE SE ACHOU
O CENTRO DO UNIVERSO
AO INVÉS DE PRESERVAR
AGIU DE MODO INVERSO
E TRATOU NOSSO PLANETA
COM EGOÍSMO PERVERSO

ESTA PREOCUPAÇÃO SURGIU
DE MANEIRA NATURAL
O PLANETA COM ALTOS ÍNDICES
DE POLUIÇÃO AMBIENTAL
COMPROMETE A QUALIDADE
DA ÁGUA, UM BEM NATURAL

E AGORA O PLANETA
ESTÁ COBRANDO ALTO PREÇO
MISTUROU INVERNO E VERÃO
JÁ NÃO TEM FIM, NEM COMEÇO
AS CATÁSTROFES NATURAIS
VIRAM O MUNDO AO AVESSO

A ONU ELABOROU UM DOCUMENTO
CHAMADO “DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA”
BUSCANDO A PRESERVAÇÃO
DESTE BEM ESSENCIAL
PELA CONSCIENTIZAÇÃO

NÓS AINDA TEMOS TEMPO
BASTA QUE A GENTE SE AJUDE
SÃO AS PEQUENAS AÇÕES
QUE FAZEM QUE O MUNDO MUDE
E A MUDANÇA SÓ COMEÇA
COM A SUA ATITUDE

NESTE DOCUMENTO DIZ
QUE A ÁGUA É ESSENCIAL
ELA É CONDIÇÃO DE VIDA
PATRIMÔNIO MUNDIAL
NÃO PODEMOS DESPERDIÇAR
POLUIR, ETC. E TAL

JOGANDO LIXO NO LIXO
CUIDANDO DO SEU TERREIRO
NÃO DESPERDIÇANDO ÁGUA
DA TORNEIRA, DO CHUVEIRO
E ANTES DE COBRAR ALGUÉM
VOCÊ TEM QUE FAZER PRIMEIRO

AGRADECIMENTOS
Obrigado em nome de todas as crianças e
recuperandos pelo trabalho do voluntário Bruno,
que dá aula de futebol aqui na ABAI!

ATENÇÃO

Agradecimento
Ao Sr. MAX BERNHARD MATTER, pelas
doações que nos ajudaram a completar o valor
para a compra de 1 veículo para o transporte
das crianças, recuperandos e funcionários.
Obrigado por sua fidelidade e solidariedade
com nossos projetos.

Continuamos procurando colaboradores
para ajudar com nossas despesas de
combústivel, telefone e luz, que são as que
mais pesam nas despesas mensais.
Qualquer ajuda será bem vinda!

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

Obrigado Madeleine
Estamos com muitas saudades e
gratos por todo o seu trabalho como
voluntária aqui na ABAI, aguardamos
ansiosos por uma visita sua.

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

Desabafo da água:
Eu sou a água e esse é o meu desabafo.
Sei que já não me amas
como há muito tempo me amaste.
Sei que não me defendes, não me preservas
como há muito tempo fizeste.
Pensa que não sofro, que sou eterna,
mas aí é que te enganas.
Estou sofrendo, estou guardando em
meu ventre, tudo o que vens me fazendo.
Um dia sofrerá as consequências dessas atitudes.
Pobre humano não vês que sou mais importante
para ti do que és para mim.
Não vês que apesar de toda maldade que me
fazes,
mesmo fraca, continuo viva.
E o dia em que eu não mais existir,
tu sim chegará ao fim.
Sou essencial, primordial, sou a fonte da vida,
Tu ainda não percebestes?
Se vou permanecer aqui ou não depende da
vontade de Deus, especialmente depende de ti
É só tu escolheres: Viver ou morrer?
Atenciosamente a água, aguardo tua resposta
Através de gestos, ações e atitudes.
Lembra-te: o que fizerdes a mim
vai refletir sobre ti.

Amigas e amigos da ABAI
Pensamos em vocês com carinho e gratidão
pela solidariedade com as crianças e adultos
que buscam uma vida melhor mais digna e
fraterna.
Recebemos pequenos e grandes presentes da
natureza e de vocês. Paramos um momento
lembrando como foi bom receber tantas
visitas, e-mails e sinais de solidariedade de
amigos do Brasil, da Suíça e outros países.

O EQUILÍBRIO DO PLANETA
DEPENDE DA CONSERVAÇÃO
DOS RIOS, MARES E OCEANOS
SEM ABUSO OU EXPLORAÇÃO
DOS RECURSOS NATURAIS
QUE ESCASSOS JÁ ESTÃO
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Dia Mundial da Água
A Fundação promoveu
um dia de reflexão com
todos os seus membros
e funcionários.

Agradecemos as doações recebidas do Banco
HSBC, Banco do Brasil, Banco Itaú, Dazzle
Uniformes, Bosch, Volvo, Editora FTD, Mesa
Brasil, Prefeitura de Mandirituba, Escola Suíça,
Fundação Honorina Valente e outros, que
nos ajudaram com alimentos, pães,
transporte escolar, livros, televisores,
computadores, chocolates para páscoa das
crianças, agasalhos, roupas, brinquedos,
apoio financeiro e 2 cavalos, que acharam um
novo lar.
Um abraço especial para as irmãs do Mosteiro
e todos que rezam pelo bom andamento das
atividades e pelas crianças, recuperandos e
familiares que sofrem os males do álcool,
drogas, injustiça social e abandono.
Deus abençoe e ilumine a nós todos!
Heidi Ruth Wyss - Coordenadora da ABAI

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

Nosso Lar, Terra
22 de abril é o dia de festejar o planeta,
de celebrar nossa casa comum, a Terra.
A Terra foi nosso primeiro berço, nosso
primeiro abrigo, há muitos e muitos
milhares de anos. Ofereceu tudo que
precisávamos, como espécie, para
evoluir até onde chegamos hoje. Por
isso, este é um bom dia para pensar
sobre uma questão bem simples mas
muito importante: se a Terra é nosso lar,
que nos oferece gratuitamente
serviços essenciais à vida como o ar que
respiramos, o solo onde plantamos, a
água para beber, mover indústrias,
produzir alimentos e energia, o sol e a
chuva no tempo certo e os
medicamentos naturais, dependemos
dela para continuarmos vivos.
Então, como explicar que nós mesmos
destruímos nosso lar, nossa fonte de
vida?
Quando não respeitamos as leis da
natureza, quem perde mais somos nós.
A Terra, por mais maltratada que seja,
vai continuar girando no espaço ainda
por muito tempo, mas pode deixar de
oferecer o que precisamos para viver. E
aí, como vai ser nosso futuro?
No dia 22 de abril, pense um
pouquinho nisso: a Terra não precisa
de nós, nós é que precisamos dela. Nos
outros dias, aprenda mais sobre
assunto no programa Planeta Azul, que
vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7
às 8 horas, na Rádio Mandirituba - FM
98.3,
com apresentação de José Renato da
Silva e Gilberto Pereira da Silva.

O recuperando e Orientador da Casa de Acolhida dá
entrevista à rádio de Mandirituba. Veja alguns trechos
importantes:
«Meu nome é Everton Lizandro, tenho 36 anos. Estou envolvido
direta e indiretamente a 20 anos com dependência química.»
«eu vim aqui para ajudar a esclarecer os ouvintes com
informações que possam ajudar na prevenção ao uso de drogas
e as famílias que já sofrem com isso.»

Nexos e Anexos
A cada dia que vivo mais me convenço
de que o desperdício da vida está
no amor que não demonstramos
Em todas as forças que não usamos
Na prudência exagerada que não arrisca
E é esquivando-se do sofrimento
que perdemos de vista a felicidade
E se a gente levasse a vida com mais
humor?
Talvez, a gente descobrisse um
jeito mais leve de se relacionar
com quem está a nossa volta
Reparando menos nas chatices
e mais nos pequenos prazeres
Abrindo um pouco mais o sorriso
nem que seja para rir de si mesmo
Tenho absoluta certeza de que
a vida seria muito mais feliz...
Antônio Marcos Pontes
(recuperando da Casa de Acolhida da ABAI)

«quando o vício sai do controle e a pessoa precisa de ajuda, a
família ou quem quer ajudar deve procurar o posto de saúde
mais próximo, pegar encaminhamento para uma
desintoxicação e procurar um grupo de auto-ajuda para os
familiares, após deve procurar uma comunidade terapêutica
para o tratamento adequado.»

«acredito que só a força de vontade não é tudo. Precisa uma
pressão social e da família para o dependente procurar ajuda,
ele precisa entender e sentir o que pode perder com a droga. »

PÁSCOA 2012
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.
O macaco gostava de subir em árvores, até
que um dia ele caiu no chão. Os vizinhos
disseram: - Você é um macaco.E ele
respondeu: - Eu não.
A galinha tonta, só caía pelo chão. Tinha
levado uma esporada do galo, mas todos
pensavam que era uma nova dança.
E assim, a cidade inteira caiu na farra.
Produção coletiva - Turma da
Jacqueline

RECEITA DE BOLO DE IOGURTE

1 COPO DE IOGURTE NATURAL
2 COPOS DE FARINHA DE TRIGO
3 OVOS INTEIROS
1 COLHER DE MARGARINA
MEIO COPO DE ÓLEO
4 COLHERES DE QUEIJO
RALADO
1 COPO E MEIO DE AÇÚCAR
1 COLHER DE FERMENTO ROYAL
MODO DE PREPARO:
BATA O ÓLEO, OS OVOS, O
AÇÚCAR, A MARGARINA, O
QUEIJO RALADO E O IOGURTE.
ACRESCENTE O TRIGO, O
FERMENTO E POR ÚLTIMO ASSE
EM FORMA REDONDA.

ACONTECEU
16/02- Aconteceu no Espaço de Capacitação Mãe Terra, da
ABAI,Notícias
o lançamento
aqui... do livro «NATUREZA Para Proteger é
Preciso Conhecer», elaborado pelo Grupo Semente e projeto
PróNascentes. O livro é um dos frutos do projeto de
recuperação de nascentes e educação ambiental realizado
junto às escolas de Mandirituba.
08/03- A turma de meninas da educadora Vanise e
voluntárias participaram da caminhada do Dia Internacional
da Mulher em Curitiba
onde refletiram sobre esta
importante data.
03/04- Grupo de Hip Hop
esteve na ABAI fazendo
uma atividade com as
crianças, com oficina de
dança e bate-papo sobre
história da dança e temas
importantes como buling,
por exemplo.

«cada ser humano tem seu fundo de poço e pode continuar
cavando. A pessoa só vai pedir ajuda quando a droga e o álcool
começar a dominar sua vida.

Tereza Urban
Jornalista e voluntária

INGREDIENTES:

Notícias

Jogos e brinquedos pedagógicos
A turma da Vanise está
confeccionando brinquedos com
garrafas pet e jogos em cartolina e
papel cartão, para que as meninas
maiores possam brincar com as
crianças pequenas e assim ajudar a
turma da Ana Rita.
Os brinquedos são:
bilboquê - dominó de sílabas - figuras
- adição e subtração - jogos da
memória - boliche de números e
outros...

O amor de Deus é tão infinito que a cada ano nos convida a
ressurreição dentro de cada um de nós. Ressurreição de nossos
sonhos, corações feridos, descaminhos, emoções doentes e
perdão de nossos pecados.
A ABAI têm sido palco da ressurreição do Senhor. Recuperandos
pagando o preço da renúncia e da convivência diária têm tido
suas vidas e famílias ressurgidas. Por isso, alegres podemos dizer:
Aleluia, Jesus está vivo! Feliz Páscoa.
Paulo Mendonça/Voluntário

VAI ACONTECER
19/04- Vai acontecer o encontro entre membros da ABAI e32
alunos da Escola Suíça de Curitiba na trilha ecológica da
Reserva Mãe da Mata, da ABAI.
26/05- É a data do batizado de capoeira no teatro de
Mandirituba, com todas as crianças envolvidas nas oficinas e
no projeto de capoeira realizado no município.
19/08- Vai acontecer em Mandirituba, a ROMARIA DA TERRA,
evento realizado anualmente pela CPT (Comissão Pastoral da
Terra). O evento reúne diversas comunidades e entidades de
todo o Paraná para participar de uma caminhada e uma missa
ecumênica refletindo sobre Reforma Agrária e a desigualdade
social. Vale a pena participar, tem muita música e momentos
culturais.

COZINHA COMUNITÁRIA
JOGAR LIXO NO CHÃO É CRIME
Estamos construindo uma cozinha para a comunidade
terapêutica onde serão feitas refeições para 30 pessoas, e
precisamos da doação de 1 fogão, 1 geladeira, panelas
grandes, louças e azulejos.

AGROECOLOGIA
Em nossa busca por fazer uma agricultura com base
nos princípios da agroecologia, sendo esta, uma
alternativa e um caminho para a sustentabilidade,
realizamos algumas práticas que marcam nossas
ações cotidianas:
compostagem, produção de
húmus, adubação verde, rotação
de cultura, pastagem perene e
homeopatia animal.
Já temos colhido bons resultados
com relação à fertilidade natural,
estruturação do solo e produção.
Em Janeiro, Fevereiro e Março,
colhemos dois mil quilos de feijão
e cinquenta mil quilos de cilagem,
de milho e sorgo.
Nosso propósito é, nos próximos
anos, melhorar a qualidade e a
quantidade da nossa produção,
inclusive aumentando a
diversidade de produtos.

A conferência da natureza a pedido do rei leão e com o aval unânime de
todos os seres vivos, fica decretado crime contra a natureza jogar lixo no
chã0.
Os seres vivos representantes da fauna e da flora alegaram que o ser
humano é o único que está degradando os solos, contaminando os rios,
poluindo o ar e destruindo a natureza que é um bem de todos.
Os micro-organismos presentes protestaram e falaram que o lixo
jogado pelo ser humano é em uma quantidade muito grande e que
contem substâncias tóxicas e por isso eles demoram anos para
decompor, eles trabalham muito e não dão conta de todo o trabalho.
A árvore araucária diz que com essa prática de jogar lixo do ser humano
tira o direito de todos de ter um ambiente limpo e saudável.
Fica decidido:
Com a assinatura do criador, o juiz da vara da pitangueira, o senhor
macaco bateu o martelo e declarou o ser humano culpado.
De acordo com a sentença o ser humano cumprirá pena de viver em um
ambiente sujo e mal cheiroso, com doenças, epidemias, pandemias e
viverá em um clima de calor insuportável, perderá também o seu direito
de olhar as belezas naturais, os animais e as plantas, nunca mais sentirá
o vento fresco nem se refrescará banhando-se em rios límpidos, essa
sentença se estenderá a todos os seus descendentes.
Fica obrigado a ensinar os seus filhos a agir diferente, educando-os e
alfabetizando-os ambientalmente, para uma cultura mais sustentável.
E caso essa prática continue será extinto do planeta recebendo a pena
de morte.

José de Oliveira
Coordenador da Agroecologia

ESPAÇO MÃE TERRA DA ABAI
O Espaço de Mãe Terra, mais conhecido como Restaurante da ABAI, agora está sob
nova direção. A Marianne e a Dra. Ivete agora estão a frente de uma nova equipe para
promover e divulgar as atividades. Além de promover Cursos de Capacitação Alimentar
para Mulheres e Jovens o espaço pode também ser alugado para suas festas, eventos,
retiros, encontros, seminários, trilha ecológica e confraternizações em geral.

Gilberto Pereira da Silva - Educador Ambiental da ABAI

ALMOÇO DO DIA DAS MÃES
DIA 13 DE MAIO, DOMINGO, NÃO DEIXE DE
PARTICIPAR DO DELICIOSO ALMOÇO DO
DIA DAS MÃES NO RESTAURANTE DA ABAI.
CONTAMOS COM SUA PRESENÇA!

