UM ANO NOVO DO NOSSO JEITO
O ano muda mas, para viver bem e com
alegria, vamos precisar das mesmas coisas
de sempre: água para beber, ar para respirar, alimentos para nos sustentar. Parece
simples e garantido, mas não é. Para isso,
de floresta nativa em pé, viva e bem protegida. De rios e nascentes com margens bem
cuidadas. De solo nutrido por elementos dados pela própria natureza. De chuva e de sol
no tempo certo.
Esses são alguns dos serviços que a natureza nos presta, ano após ano. Em 2012,
vamos lembrar de agradecer essas gentilezas, cuidando cada vez mais do ambiente em
que vivemos.
Amigas e amigos de Mandirituba
Como vocês sabem, a ABAI sempre se esforçou para aliviar situações de pobreza. Ao
longo dos anos descobrimos que este trabalho de combate à pobreza precisa ir de
mãos dadas com um outro trabalho muito
importante, a proteção da natureza. Pois
quem sofre mais com as consequências da
destruição da natureza, são aqueles que
menos destruíram, são as famílias mais
pobres. Graças a uma parceria feliz com
a jornalista e ambientalista Teresa Urban,
conseguimos começar em 2010 um trabalho
de proteção de nascentes em Mandirituba.
No dia 22 de março de 2011, dia mundial da água, foi lançado um livro que conta
como dez famílias, moradores da Microba-

cia do Córrego Curral das Éguas, cuidam
das lindas nascentes nos seus terrenos.
No dia do lançamento do livro as famílias
foram homenageadas pelos vereadores
de Mandirituba, cada uma ganhando uma
placa com os dizeres: Protetor de Nascentes.
Em um segundo passo a jornalista Teresa Urban e os professores da Escola
Alice Machado Ferreira na Lagoinha elaboraram um livro, que ensina porque e
como devemos proteger a natureza. O livro será lançado no começo do ano 2012 e
entregue a todas os professoras do ensino
fundamental de Mandirituba.
Agradecemos às Diretoras e Professoras da Escola Alice Machado pelo grande
interesse e entusiasmo com que participaram deste trabalho e fazemos votos que
o Guia ajude as professoras do nosso município e região na sua importante missão
de passar a seus alunos o amor pela natureza e a consciência da importância de
sua proteção.
Marianne Spiller

“É uma honra para nós podermos participar da elaboração do livro “Para proteger é preciso conhecer” do programa
ProNascentes. Este programa foi e é de
grande valia por pudermos refletir sobre
nossas atitudes em relação ao Meio Ambiente. Aprendemos juntos e acreditamos
que o Guia poderá nos apoiar nas atividades pedagógicas. A troca de experiências enriquece e valoriza cada atividade,
proporcionando a mudança de atitudes.
Estamos ansiosamente esperando o lançamento do Guia para o começo do ano
letivo de 2012”.
Professoras Maria Elena Luz, Jucimara
Barbosa, Claudineia Klein da Silva e Diretora Maria Jacira Magalhães.

“O projeto ProNascentes é uma lição
de cidadania aplicada ao Meio Ambiente. O
envolvimento das crianças e comunidades
faz renascer o amor e a consideração pelo
ambiente em que vivemos”.

Fundação Vida para todos - ABAI - Serpaj,
ProNascentes

Sandra Mara Zimermann
Secretaria de Educação e Vice-Prefeita

Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Carlos Drummond de Andrade

Programa de Proteção às Nascentes do Córrego Curral das Éguas. Mandirituba-PR, dezembro/2011.

UM NATAL DO NOSSO JEITO

Presépio da ABAI. Foto de Marianne Spiller.

Presépio na Igreja Matriz de Mandirituba. Foto de Marianne Spiller.

Eu vi Nascer um Deus
Em novembro chegaram os signos.
O céu nebuloso não filtrava
estrelas anunciantes
nem os bronzes de São José junto ao Palácio Tiradentes tangiam a Boa-Nova.
Eram outros os signos
e vinham na voz de iaras-propaganda
páginas inteiras de refrigerador e carro nacional mas vinham.
O governo destinou só 210 mil dólares
à importação de artigos natalinos
avelãs figos castanhas ameixas amêndoas
sóis luas outonos cristalizados
orvalho de uísque em ramo de pinheiro
champagne extra-sec pour les connoisseurs
mas vinham a fome sambava entre caçarolas desertas
e o amor dormia na entresafra
mas vinham e petroleiros jatos caminhões nas BR televisores transistores
corretores
descobriram subitamente Jesus.
(Quem adquire a big cesta de natal Tremendous
no ato de pagamento da primeira prestação
recebe prêmio garantido e concorre
na última quarta-feira de cada mês
- números correspondentes aos da Loteria Federal a visões como um apartamento um jipe uma lambreta

sem jardineiro apendoa, e sem húmus, no espaço
restaura o dinamismo das nuvens. Sua pureza arma um laço
um lunik um anjo eletrônico
e mais:
ajuda quinhentos velhinhos a provar alegria
pois a Obra de Senectude Evangélica
tem comissão em cada cesta vendida.)
... na manjedoura?
no presépio?
no chão, diante do pórtico arruinado, como em Siena o pintou Francesco (Giorgio)?
na capelinha torta de São Gonçalo do Rio Abaixo?
na big cesta de natal?
... repousa o Infante esperado.
As luzes em que o esculpiram tornam-lhe o corpo dourado.
O Cristo é sempre novo, e na fraqueza deste menino
há um silencioso motor, uma confidência e um sino.
Nasce a cada dezembro e nasce de mil jeitos.
Temos de pesquisá-lo até na gruta de nossos defeitos.
Ministros deputados presidentes de sindicatos
prosternam-se, estabelecendo os primeiros contatos.
Preside (mal) as assembleias de todas as sociedades
anônimas, anônimo ele próprio, nas inumerabilidades
de sua pobritude. E tenta renascer a cada hora
em que se distrai nossa polícia, assim como uma flora

à astúcia terrestre com que todos nos defendemos
da outra face do amor, a face dos extremos.
Inventou-se menino para ser ao menos contemplado,
senão querido (pois amamos a nosso modo limitado,
e da criança temos pena, porque submersos garotos
ainda fazem boiar em nós seus barcos rotos,
e a tristeza infantil, malva seca no catecismo, nunca se esquece).
Assim o Cristo vem numa cantiga sem rumo, não na prece
com pandeiros alegres tocando com chapéus de palhinha amarela
companheiros alegres cantando.
Ó lapinha,
menino de barro,
deus de brinquedo,
areia branca de córrego,
musgo de penhasco,
Belém de papel,
primeira utopia,
primeira abordagem
de território místico,
primeiro tremor.

Vi nascer um deus.
Onde, pouco importa.
Como, pouco importa.
Vi nascer um deus
em plena calçada
entre camelôs;
na vitrine da boutique
sorria ou chorava,
não sei bem ao certo;
a luz da boate mal lhe debuxava o mínimo perfil.
Vi nascer um deus
entre embaixadores entre publicanos entre verdureiros
entre mensalistas, no Maracanã, em Para-lá-do-mapa,
quando os gatos rondam a espinha da noite
os mendigos espreitam os inferninhos
e no museu acordam as telas informais
e o homem esquece
metade da ciência atômica:
vi nascer um deus.
O mais pobre,
o mais simples.

Carlos Drummond de Andrade

