Folha da ABAI
Está nascendo o Núcleo integrado de Agricultura
familiar NIAF de Mandirituba
Graças à parcerias muito interessantes vários grupos
poderão desenvolver os seus projetos em um antigo
terreno da ABAI no Campo de Areia.
O primeiro grupo é a APUMA, a Associação dos
Produtores de Uvas de Mandirituba.
O segundo grupo é a AMAMEL, a Associação dos
Meliponicultores de Mandirituba. Teremos uvas e mel
de abelhas indígenas , que delícia !
O terceiro grupo é a Cooperbiobrasil, que produz um
óleo muito saudável a partir de sementes de girassol,
linhaça e canola etc.
Marianne Spiller

Da esquerda para direita: A nova presidente da ABAI, na sequência
os presidentes da AMAMEL, da COOPERBIOBRASIL e da APUMA
e dois membros do Conselho Deliberativo da Fundação Vida Para
Todos - ABAI.

DESTAQUES
Eu sou o Mio,
voluntário da
Suíça. Cheguei
em janeiro na
ABAI onde a
equipe
e os
recuperandos
me acolheram
com carinho. As
p r i m e i r a s
semanas passei
junto com os
recuperandos
porque as
crianças ainda
estavam em
férias. Como eu
quase não falava
português, eles
me explicaram
tudo com muita
paciência. Trabalhei na horta e na cozinha, cada dia
falava um pouco mais e fiz novos amigos. Gostei
muito de trabalhar na horta .É duro, mas legal.
Desde o começo me senti bem na ABAI. As
pessoas me tratam como se fosse um deles.
Com a vinda das crianças a vida ficou mais agitada.
O meu papel é acompanhar as educadoras, as
crianças são muito carinhosas e mostram que
gostam da minha presença. O que eu mais gosto,
são as aulas de capoeira e percussão. No dia da
água as crianças
apresentaram um teatro.
Brincando elas aprendem valores de ecologia.
Agora já me sinto em casa em Mandirituba, onde
achei muitos amigos e aprendi um pouco de
português. O meu tempo aqui passa rápido demais.
Gostaria de poder ficar mais tempo na ABAI.
Mio - Voluntário da Suíça.
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FELIZ PÁSCOA SEM DROGAS
ALEGRIA NESTA PÁSCOA
POIS É TEMPO DE SORRIR
ENCONTRAR SUA FAMÍLIA
FESTEJAR E SE UNIR
E NÃO É PRECISO ÁLCOOL
PRA PODER SE DIVERTIR
UMA CONVERSA ANIMADA
PIADAS E BRINCADEIRAS
UMA PROSA DISTRAÍDA
UM SOFÁ, UMA CADEIRA
PRA LEMBRAR A NOSSA INFÂNCIA
E AS AMIZADES VERDADEIRAS
IGNORE CERTAS MÚSICAS
E COMERCIAIS DE TV
PRA GENTE ESTAR FELIZ
NÃO É PRECISO BEBER
BASTA TER MUITOS AMIGOS
E VONTADE DE VIVER
OS AMIGOS DE VERDADE
NÃO TE LEVAM PRA BEBIDA
E NEM PARA OUTRAS DROGAS
QUE TE DEIXAM SEM SAÍDA
OS AMIGOS VERDADEIROS
RESPEITAM A SUA VIDA
CHEIRE O PERFUME DAS FLORES
BEBA LITROS DE ESPERANÇA
APLIQUE UM LINDO SORRISO
NO ROSTO DE UMA CRIANÇA
FIQUE CHAPADO DE ALEGRIA
E RECAIA NESTA DANÇA
PÁSCOA É VIDA QUE SE RENOVA
CORAGEM E RESSURREIÇÃO
É ENCONTRAR UMA LUZ
PRA SAIR DA ESCURIDÃO
É FALAR ALTO PRA MORTE
AtÉ OUTRO DIA, MAS HOJE NÃO
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Amigos e Doadores da ABAI,
Passamos o Natal e a virada do ano em paz, junto com visitas, amigos da Suíça. A
Comunidade Terapêutica, com 20 homens que estão decididos de morar longe das drogas
no meio da natureza aqui com a equipe, fez uma vivência da historia do natal com muita
dedicação e alegria.
Começamos o ano de 2013 com a esperança de poder contribuir e contar com vocês de
Mandirituba, da região metropolitana, de Curitiba e de outras cidades. 100 crianças de 5 à
15 anos voltaram depois das férias para grupos educativos. A terra nos abençoou com uma
boa colheita de feijão para alimentá-las. Um curso sobre plantação orgânica e agroecologia
motivou e ensinou as pessoas que vivem aqui na ABAI. O excelente professor do SENAR
despertou nos recuperandos o interesse por uma vida mais comprometida com a natureza e
um caminho de saúde e responsabilidade.
Depois de 30 anos de funcionamento precisamos revisar e renovar a infra-estruturar e dar
manutenção às instalações de uma forma ecológica, melhorando assim a segurança e
diminuindo custos futuros. Infelizmente tivemos uma diminuição das doações para a
ABAI e ao mesmo tempo um aumento dos custos. Por esta razão não conseguimos
substituir os funcionários que saíram. Felizmente achamos voluntários da Suiça e do Brasil
que fazem um trabalho solidário.
O conselho deliberativo agradece a Dr. Ivete Maria Caribé da Rocha por estar assumindo a
Presidência da Associação Brasileira de Amparo à Infância no lugar da Marianne Spiller,
que continua se dedicando aos projetos ambientais.
Nasceu Emanuel, primeiro filho da educadora Rafaella. Agradecemos aos funcionários
antigos que servem à missão da ABAI com tanta fidelidade e também aos funcionários
novos , que vieram para somar forças conosco.
Crianças, jovens e adultos da Fundação Vida para todos ABAI vão contar e mostrar um
pouco mais do dia deles. Fizemos uma linda Celebração de Páscoa com toda a equipe da
ABAI e desejamos a vocês uma Feliz páscoa com carinho e gratidão!

Bem vinda Dra. Ivete Maria Caribe da
Rocha, nova presidente da Associação
Brasileira de Amparo à Infância, ABAI

Heidi Ruth Wyss - Coordenadora e Presidente da Fundação Vida para todos ABAI

É POR UM MUNDO SEM DROGAS
QUE SEGUIMOS NOSSA MISSÃO
COM MUITA PAZ NA FAMÍLIA
E JESUS NO CORAÇÃO
UMA FELIZ PÁSCOA PRA TODOS
É O DESEJO DA FUNDAÇÃO
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Por: Luis Carlos Martins
VOCÊ QUER NOS AJUDAR?

RESTAURANTE

ABAI - SERPAJ

Precisamos de uma câmera fotográfica e uma filmadora
para fortalecer nossa publicidade e conseguir mais
doações.
Para ajudar deposite qualquer quantia na conta abaixo.
Você pode solicitar um recibo pelos telefones ou email
do rodapé.

Conta para doação:
Fundação Vida Para Todos Abai
Banco do Brasil - Ag.: 2266-7 - Cc.: 23586-5
UM ALMOÇO DE PRIMEIRA
TODO PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS

O Restaurante da ABAI oferece comida caprichada,
num lugar acolhedor, onde o respeito à Natureza está
em primeiro lugar.

Bolachas de manteiga
Ingredientes:
2 kg de farinha de trigo
1 kg de açúcar
1 kg de manteiga
1 kg de maisena
1 pacote de coco
1 lata de royal
1 dúzia de ovos
Modo de fazer:

Os recursos arrecadados nos almoços de Domingo
serão destinados para educação ambiental das crianças
da ABAI e de todas as escolas de Mandirituba e para a
proteção de nascentes, rios e florestas de Mandirituba.

BR 116, km 141, Rua Santos Quirino, 63 - Vila
Mandirituba - Fone: 3626-1892 marianne@fvida.org.br

Receitas da Mica

Amassar tudo , passar na máquina e
assar.

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

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

Missão
Construir, em rede, caminhos dignos de vida por meio de
programas em Agroecologia, Educação Infanto Juvenil e
Comunidade Terapêutica.
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Centro de Educação Mãe Terra
ORAÇÃO ECOLÓGICA
Senhor Pai de todas as criaturas
abençoa o ar que respiramos,
e o vento que suaviza.
Abençoa a água cristalina
e a chuva que refresca
Abençoa a terra que nos dá alimento,
as árvores, as flores
Mestre do universo,
ajuda os seres humanos a cuidar
das maravilhas que tu criastes.
Amém.
Educadora Daniele e educandos

Notícias

Folha da ABAI

Dia Mundial da Água

Agroecologia

Na ABAI todo dia é dia de comemorar a água.
Durante o ano na Oficina de Educação Ambiental
e nos projetos de Agroecologia e Proteção de
Nascentes a proteção da água é vista como uma
das prioridades em nossas atividades, e é claro
que no Dia Mundial da Água acontecem
atividades extras, como teatros, músicas, danças,
palestras e outras.

A agroecologia é um projeto de resistência
frente aos grandes projetos do Capitalismo,
como por exemplo, o Agronegócio. Nesse
modelo prevalece a concentração da riqueza e
do poder, como é o caso do monopólio das
sementes - a produção mundial de sementes
está concentrada na mão de poucas empresas
(Syngenta, Monsanto, etc.). Nosso projeto
quer fortalecer a Agroecologia e com isso
multiplicar as sementes - promover a
diversidade. Queremos apoiar e estimular a
troca de sementes, as feiras de sementes, os
conhecimentos tradcionais e científicos que
resgatam as variedades guardadeas pelos
camponeses, adaptadas ao clima e ambiente.
Através dessas ações, queremos resgatar a
autonomia dos pequenos agricultores na
produção e melhoramento das sementes.

Neste dia Mundial da água vamos imaginar que
um dia poderemos abrir a torneira e não cair um
pingo sequer, ou veremos um rio morto sem
nenhum peixe, ou então teremos nossos lábios
tão secos que nem mesmo um beijo carinhoso
seria possível. Parece absurdo e inimaginável,
mas infelizmente pode acontecer, e só depende de
nós reverter esta situação, reconhecendo a
importância da água, economizando-a e
protegendo-a dos destruidores naturais.

Variedades
Comunidade Terapêutica
Homenagem ao Dia da Água
Água, água e águas
Que seria do homem?
Que seria da natureza?
Se não houvesse água?
Águas que correm
alegrando o riacho
lavando as pedras
por cima e por baixo
Águas cristalinas
que baixam a poeira
que descem colinas
fazendo cachoeiras
Águas que matam
a sede da gente
Águas que limpam
o corpo e a mente

Também como projeto educacional, nos
desafiamos a realizar uma educação voltada
para a diversidade, valorizando, respeitando
e aprendendo com o diferente: diversidade de
idéias, sonhos, talentos, culturas, etc. Assim
teremos, como na natureza, um equilíbrio
estabelecido pela diversidade.

água da chuva
que cai na calçada
deslizando pra rua
dando gargalhada

José de Oliveira - Coordenador do Setor de
Agroecologia

Por: Edney R. Corrêa

Crianças da ABAI comemoram o
Dia Mundial da Água
Oficina de Educação Ambiental na Reserva Mãe da Mata onde se
aprende a conhecer e respeitar as águas e nascentes.

Artesanato
O Centro de Educação oferece para as crianças e adolescentes
muitas oficinas de aprendizado que funcionam como terapia.
Como costura, patchwork, pintura em pano de louça, croche,
decopagem em caixa de madeira, biscuit, marcenaria e
artesanato em geral.
Para manter estas atividades e com elas arrecadar recursos
para nossos projetos, precisamos da sua colaboração com a
doação de materiais de artesanato ou qualquer quantia em
dinheiro.
Nossos produtos também estão a venda e você pode se
informar pelo telefone (41) 3626-1202 ou 3626-2264, falar
com Vitória.

O dia 22 de março foi dia de comemoração na
ABAI. Crianças e educadores partilharam teatros,
testemunhos e reflexões sobre a importância da
água e a necessidade do seu cuidado.

Meu nome é Jackson Luiz Cruz tenho 54 anos e sou um
alcóolatra, tive problemas com álcool por mais de 30
anos, por esse motivo perdi tudo o que tinha na vida,
família, bens materiais, emprego, amigos a confiança
,enfim fiquei sozinho pois não conseguia deixar a bebida
, morei por vários anos nas ruas como mendigo.
Foi então que no ano de 2010 vim procurar ajuda na
ABAI, fiz tratamento por um ano, graças a Deus e a ABAI
e com muito esforço eu consegui vencer a minha
dependência do álcool. Hoje eu moro na ABAI, cuido do
Paulo Sérgio que é uma pessoa especial e também
passei a ser funcionário. Hoje o maior sonho da minha
vida é continuar sóbrio. Tudo de bom que tem
acontecido na minha vida agradeço a Deus e a ABAI
por terem me ajudado e confiado em mim. Comecei uma
nova vida sem álcool.
Jackson Luiz Cruz - Morador da Comunidade
Terapêutica

Festejar a ÁGUA, é celebrar a VIDA. E, uma vida
que está interligada em toda a diversidade do
planeta. A água não é um elemento isolado na
vida humana, mais um dos seus constituintes. É
por isso, que nossas crianças não só levaram essa
mensagem para outras crianças (Escola Lagoinha
- Mandirituba), mas a vivenciaram entre si com
seus cantos, poesias, relatos e encenações.
Durante o dia, no salão de eventos da ABAI, todas
estas formas de expressão artística foram
partilhadas entre todos os membros da
Comunidade ABAI, e todos que quiseram tiveram
oportunidade de homenagear a «Mãe Água».

Artesanato da Comunidade Terapêutica

Plante sementes de bondade e de
amor, mas não se preocupe com os
resultados futuros se não obteve o
bem que você esperava. Ajude e
passe adiante!
Lance as sementes ao solo, e deixe
que cresçam segundo as
possibilidades do terreno. Aguarde
o tempo, mas por enquanto, plante
as sementes da bondade e do amor
por onde quer que você passe.
Eu aprendi isto no pouco tempo que
estou em tratamento na ABAI.
Aqui comecei a minha vida
novamente, pois no tratamento são
incluidos cursos sobre a terra,
plantas, preparo do alimento,
também existe o artesanato que é
feito pelos internos. Só tenho a
agradecer a ABAI pois me deu uma
oportunidade que talvez todas as
pessoas deveriam ter acesso a esta
oportunidade.

Que a Irmã Água abençõe todas as crianças e as
nutra sempre de bons sentimentos e ações para o
cuidado do Outro e da Natureza!
Humberto - Coord. do Centro de Educação

Obrigado e Deus abençoe!
Educadora Vitória

Teatro sobre a água apresentado pelas crianças
da ABAI nas escolas de Mandirituba.

Célio - Morador da
Comunidade Terapêutica

