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Para você ganhar belíssimo Ano Novo  

cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,  
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido  
(mal vivido talvez ou sem sentido)  
para você ganhar um ano  
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,  
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;  
novo  
até no coração das coisas menos percebidas  
(a começar pelo seu interior)  
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,  
mas com ele se come, se passeia,  
se ama, se compreende, se trabalha,  
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,  
não precisa expedir nem receber mensagens  
(planta recebe mensagens?  
passa telegramas?)  
 
Não precisa  
fazer lista de boas intenções  
para arquivá-las na gaveta.  
Não precisa chorar arrependido  
pelas besteiras consumadas  
nem parvamente acreditar  
que por decreto de esperança  
a partir de janeiro as coisas mudem  
e seja tudo claridade, recompensa,  
justiça entre os homens e as nações,  
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,  
direitos respeitados, começando  
pelo direito augusto de viver.  
 
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 
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     Casa da Acolhida Marista Olho d’Água realiza apresentação na IV Feira do Livro de São Luis 

A IV Feira do Livro de São Luis foi realizada na Praça Maria Aragão com o tema ―Mirantes de São Luís: A Leitura do Mundo" e "O Livro é 

guia e instrumento da sabedoria". 

Durante a feira, a tenda do circo era aberta para as apresentações culturais e os adolescentes que compõe a trupe ―Ovo Frito‖ da Casa 

da Acolhida Marista Olho d’Água estiveram também sua participação na feira através da apresentação do espetáculo Esquete de Palha-

ços. E como vem acontecendo em todas as apresentações do espetáculo, foi uma apresentação descontraída e dinâmica, arrancando 

muitas gargalhadas da platéia. 

O grupo fez um belo trabalho, com o jogo de improviso e reprises de circo tradicional momento de muita comicidade, antes da apre-

sentação têm sempre o medo e a ansiedade pelo tamanho da platéia, da importância do evento e mesmo assim subiram no palco e 

superaram o medo, o desafio com muito talento. 

  Aprendizado Marista Padre Lancísio na Premiação Agrinho 

O Agrinho é um programa de responsabilidade social do Sistema FAEG/SENAR e Sindi-

catos Rurais. Trabalha com as escolas da rede pública desenvolvendo uma proposta 
pedagógica com base na interdisciplinaridade e na Pedagogia da Pesquisa. Participam 
do programa crianças do 1º aos 9º anos do ensino fundamental, com o objetivo de 
garantir que, ainda na fase inicial de sua formação escolar, tenham contato com as-
suntos que as façam desenvolver a consciência ambiental crítica e reflexiva.  Partici-
par desse programa e chegar à fase final, garantindo um segundo lugar de redação 
(educanda), dentre as 250 mil crianças, é a concretização de uma prática exitosa, é o 
reconhecimento de que vale a pena ser educador e fazer parte dessa tentativa de 

melhorar o mundo. 

Segue o texto da aluna Alessandra Soares da Silva, aluna do 

5º ano do Aprendizado Marista Padre Lancísio.  

Terra na UTI 

- Socorro! Socorro! Me ajudem! Eu sou a Terra e vim aqui pa-
ra pedir ajuda, pois estou muito doente por causa da poluição 

que me afetam tanto. 

Para que possam me ajudar é preciso acabar com as queima-
das, com as poluições, com o desmatamento, com o desper-

dício e assim por diante. 

A poluição que há em mim intoxica meus pulmões. Minhas 
veias, rios, estão poluídos. Vocês jogam lixos nas margens e 
quando chove esse lixo escorrega até meu leito poluindo-me 

toda. 

Agora nesse instante estou indo para UTI, pois presenciei cenas horríveis de pessoas inocentes passando fome, cri-

anças principalmente. Isso dói, dói! 

Meu coração está sangrando prestes a ter um colapso. Daqui a pouco tempo nem a UTI vai salvar-me, pois as cenas 
de ver o desperdício de muitos enquanto outros podem morrer de fome, machucam minha alma e derrubam meu 

astral. Estou enjoada. É o fim! 

Mas vocês podem me ajudar. Antes de jogar comida fora pense duas vezes, tente fazer comidas alternativas, com-
postagem, reaproveitando sobras. Não poluam, não queimem! Cuidem de mim! Só tenho um sopro de vida não a 

deixe acabar! 

http://kamaleao.com/


O Centro Maris-

ta Itamaracá, 

por meio do 

Projeto Centro 

Conectado, 

ofereceu no 2º 

semestre de 

2010 o Curso de Informática – Linux com 

o objetivo de favorecer a formação pro-

fissional dos jovens, dentro da perspec-

tiva da Inclusão Sociodigital, promoven-

do o conhecimento da Informática com 

atividades teóricas e práticas que possi-

bilitem também uma formação cidadã e 

empreendedora, contribuindo assim, 

para o ingresso desses jovens no mundo 

do trabalho. 

Página 3 V o l u m e  3 ,  e d i ç ã o  2 9  

                                  Centro Marista Itamaracá promove Inclusão Sociodigital  

Dentre os módulos, destacamos: Montagem e 

Manutenção de Micro, Informática Básica – Li-

nux e Gráfico. Concluíram o Curso Avançado de 

Informática 11 jovens e 15 adolescentes conclu-

íram oficinas de Iniciação à Informática Básica - 

Linux no segundo semestre do ano de 2010, 

com duração de 4 meses, sendo um total de 26 

educandos (as) formados/(as) na área de inclu-

são sociodigital no município da Ilha de Itama-

racá. 

O encerramento aconteceu no 

dia 22 de dezembro de 2010 

com a entrega dos certifica-

dos a cada educando(a) que 

concluiu o curso. Por fim a-

conteceu com um coffe bre-

ak, sendo este, um momento 

de despedida e muita descon-

tração. 

A Rede Maranhense de Justiça Juvenil fechou o ano de 2010 com chave de ouro. No mês de dezembro aconteceu uma harmoniosa 

confraternização com os adolescentes e suas famílias no Centro Juventude Esperança - CJE, unidade para adolescentes em cumpri-

mento de medida de Internação. A Casa da Acolhida Marista Olho d’Água participou das festividades como entidade integrante da 

Rede e levou o que há de melhor no espaço Marista: as crianças e adolescentes. 

Com a apresentação do esquete de palhaço do Grupo Ovo Frito, as crianças e adolescentes da Casa da Acolhida fizeram uma maravi-

lhosa apresentação  que encantou a todos os presentes, dentre os quais, destacamos os representantes das Instituições que com-

põem a Rede, os adolescentes em cumprimento de medidas e seus familiares. 

Os adolescentes do CJE adoraram o espetáculo e elogiaram o trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes da Unidade Soci-

al Marista. 

A oportunidade possibilitou a todos conhecer o espaço do CJE e a realidade que os adolescentes vivenciam.  

Os participantes do esquete de palhaços relataram, após a apresentação, que eles estavam felizes com a aceitação do público, prin-

cipalmente por ser um espaço que muitas vezes não garante esses momentos artísticos-culturais, além da valorização que deve ser 

dada ao trabalho que a Casa da Acolhida faz para que não existam adolescentes envolvidos com ato infracional e que não necessi-

tem viver a experiência de serem privados de sua liberdade. 

 Crianças e Adolescentes da Casa da Acolhida Marista Olho d’Água realizam apresentação da            

Esquete de Palhaços no CJE  
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  Atividades marcam final de ano no CMCJ– DF 

O mês de dezembro no 

Centro Marista Circuito 
Jovem (CMCJ-DF) foi de 
muita festa e alegria. Na 
manhã do dia 10 de de-
zembro a Unidade propor-
cionou um almoço mais 
que especial para os edu-
candos (as) e seus familia-
res, juntamente com 30 
famílias moradoras de rua. Foi um momento de aprendi-
zado e confraternização entre os mais simples: os predi-
letos de Champagnat.  
   
No dia 11/12 um grupo 
de crianças do CMCJ e 
três educadores foram 
até o Instituto Vicenta 
Maria fazer uma visita as 
crianças da referida Ins-
tituição com o intuito de 
conhecer o trabalho e 
vivenciar um pouco da 
difícil e árdua situação 
de pobreza, além de compartilhar com as crianças do 
Instituto um Kit de material escolar, doado pelo Banco 
do Brasil. 
  
Dando continuidade ao período de festa, foi realizada na 
noite do dia 17 de dezembro a festa de formatura dos 
educandos (as) das oficinas de Informática Básica, Mon-
tagem e configu-
ração de micro e Em-
belezamento em cli-
ma de natal. A Uni-
dade fez memó- ria 
ao nascimento de 
Jesus Cris-
to agradecendo a 
Deus o dom da vi-
da, as amizades e o 
belíssimo traba- lho 
realizado na Unidade. 
  
A noite foi marcada pelas belíssimas apresentações. A 
quadra esportiva ficou pequena para acolher os presen-
tes que somavam cerca de 600 pessoas. As diversas a-
presentações contagiaram o público: Encenação do nas-
cimento de Jesus, apresentação de dança e música rea-
lizadas pelas crianças do projeto de erradicação do Tra-
balho Infantil; apresentação e Street Dance.  Para finali-
zar a Banda Marcial mais uma vez abrilhantou a festa ao 
som das músicas natalinas e de um lindo coral.  As ativi-
dades comemorativas não pararão por aí. No dia 23 de 
dezembro a Unidade realizou a confraternização dos 
colaboradores proporcionando um almoço com direito a 
uma retrospectiva do ano de 2010 e muita alegria. 

Após cinco anos de existência a Unidade Social Casa da Aco-

lhida Marista Olho d’Água tem tido uma participação e aproxi-
mação com as Escolas nas quais as crianças e adolescentes que 
são atendidas na Unidade estão inseridas, com destaque para 
a Unidade Integrada Dr. Clarindo Santiago e Escola Municipal 

João de Sousa Guimarães. 

A concretização disso são as apresentações e manifestações 
culturais que são realizadas nas referidas escolas, o que vêm 
promovendo uma maior articulação e parceria, bem como uma 
oportunidade para as crianças e adolescentes demonstrarem 
seus talentos e o crescimento que estão vivendo como tam-

bém integrantes da Casa da Acolhida. 

As apresentações acontecem especialmente nas datas come-
morativas e eventos realizados nas Escolas e aqui destacamos 
a apresentação da peça ―Os Saltimbancos‖, na Escola João de 
Sousa Guimarães, que retrata a questão da luta de classe de 

forma lúdica. 

Além deste foco central outra questão presente no trabalho é 

o respeito com os animais domésticos. 

 O grupo de teatro se diverte ao mesmo tempo e educa os 
alunos das escolas ao levar literatura, teatro e música e se 

orgulham por fazerem parte do trabalho. 

Após as apresentações, acontece o dialogo com a platéia. 

Alunos, professores e Direção da Escola gostam do espetáculo 

e elogiam o trabalho desenvolvido pela Casa da Acolhida com 

as crianças e adolescentes da comunidade. 

Outra atividade realizada foi na Escola Clarindo Santiago na1ª 

Feira de Cultural, com o tema Cultura Afro-descendente. 

Na ocasião a Orquestra de Sotaques da Casa da Acolhida Maris-

ta Olho d’Água fez a abertura oficial da Feira Cultural canta-

ram e tocaram o Hino Nacional, Hino de São Luis e uma músi-

ca popular maranhense.  

Ao final da apresentação os participantes ficaram extrema-

mente encantados, o que empolgou muito as crianças e ado-

lescentes pelos elogios que receberam da platéia especial-

mente por ser a Escola com o maior número de crianças e 

adolescentes atendidos na Unidade Social.  

 Como sempre acontece nas apresentações, alunos, professo-

res e Direção da Escola adoraram a apresentação e elogiaram 

o trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes, des-

tacando a importância do investimento no potencial artístico 

e educacional das crianças e adolescentes, através da cultura 

e da musicalidade. 

   Crianças e adolescentes da Casa da Acolhida Marista Olho 

d’Água realizam apresentações nas Escolas Públicas que estu-

dam 
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                                Fortalecimento da Comercialização Solidária a todo vapor em 2011 

 Desde 2009, o Projeto Nacional de Comercializa-

ção Solidária no Brasil (PNCS) tem garantido apoio 
e incentivo à Economia Solidária (Ecosol) no país. 
Mais de 70 feiras microrregionais foram realizadas, 
10 feiras estaduais, 05 internacionais, 01 nacional 
e 01 temática. Ações desenvolvidas com o objetivo 
de promover a comercialização direta de produtos 
e serviços de Empreendimentos Econômicos Solidá-
rios (EES). Para dar continuidade a incentivos co-
mo esses, o PNCS foi prorrogado até janeiro de 

2012. 

Além das feiras, seminários regionais e estaduais 
fizeram parte das ações de fortalecimento de re-
des e cadeias produtivas em todas as regiões do 
país. Até agora, foram 17 seminários estaduais, 04 
regionais e 01 internacional. As feiras foram mais 
do que espaços de comercialização. Durante suas 
realizações, foram promovidos importantes mo-
mentos de formação, de troca de experiências, 
atividades culturais e a aplicação da Pesquisa de 

Avaliação de Feiras de Economia Solidária (Pafes).  

O Projeto Nacional de Comercialização Solidária, 
pensado também para preparar a Economia Solidá-
ria rumo ao Sistema Nacional de Comércio Justo e 
Solidário (SNCJS), regulamentado em novembro de 
2010 pelo então presidente Lula, desenvolve ainda 
o trabalho de adequação de 140 EES para o SNCJS, 
em parceria com a Faces do Brasil. Para a capaci-
tação dos empreendimentos, o Projeto conta com 
o apoio do Instituto Kairós (SP), Cooperativa de 
Consultoria Pesquisa e Serviços de Apoio ao Desen-
volvimento Rural Sustentável (Coopeser/BA), Dia-
lética (RJ), Rede Xique-Xique (RN), Projeto Espe-
rança (RS), Instituto Palmas (CE) e Instituto Esta-
dual Santo Dias/ITCP (MG) . As atividades estão 
previstas para iniciar nesse semestre, fazendo com 
que, no final desse amplo trabalho, tais EES adi-

ram à categoria de selo organizacional do Sistema. 

 

 Ao longo de 2011, o PNCS prevê ainda 10 seminá-
rios estaduais, 01 seminário regional (Sudeste), 09 
feiras microrregionais, totalizando 83 feiras mi-
crorregionais, de um total de 100 feiras previstas 
pelo Projeto; 01 seminário nacional do SNCJS, 02 
encontros nacionais (marcas e pontos fixos), 01 
seminário nacional sobre comercialização solidária 
e a publicação de um livro com a sistematização 
das pesquisas de campo feitas com 20 experiências 
de rede de economia solidária nas cinco regiões 
brasileiras. Pesquisas desenvolvidas com o apoio 
do Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Fami-

liar (UFMG/UFLA/UFVJM). 

 

Diversos materiais didáticos e de divulgação sobre 
a temática da comercialização solidária foram pro-
duzidos. Catálogos com produtos da economia soli-
dária, folders explicativos do Projeto, cartilhas e 
séries formativas sobre diferentes temas, como 
Comércio Justo Solidário, Estratégias para Comer-
cialização Solidária, Consumo e Economia Solidária 

e Desenvolvimento Sustentável e Ecosol. 

 

O Instituto Marista de Solidariedade (IMS), em par-
ceria com a Secretaria Nacional de Economia Soli-
dária (Senaes/MTE) e o Fórum Brasileiro de Econo-
mia Solidária (FBES), pretende continuar colabo-
rando e promovendo efetivamente o crescimento, 
em bases fortes, da Economia Solidária no Brasil, 
através do Projeto Nacional de Comercialização 
Solidária. Crescimento esse, que passa, necessari-
amente, pela consolidação dos processos de pro-

dução, comercialização e consumo solidários. 

 

 

 

 

 

 

 



 

O Centro Marista Itamara- cá desenvolveu o Pro-

jeto Arte com as Mãos com a finalidade de  
promover o desenvolvi- mento de habilidades 
voltadas para o artesanato e confecção de peças 
para o vestuário e decora- ção com vistas ao for-
talecimento da profissio- nalização e aumento 
da renda pessoal e famili- ar. 
Em dezembro de 2010, o Centro Marista Itama-
racá, com o apoio da Pre- feitura Municipal da 
Ilha de Itamaracá, por meio das Secretarias 
de Turismo e Infra- Estrutura e o Banco do 
Nordeste, promoveu a III Feira de Arte e Artesanato.   
 
Com o objetivo de divulgar e dar visibilidade aos trabalhos produzidos pelas (os) educandas 
(os) a feira aconteceu pela primeira vez na Praça de Jaguaribe. 
 
Foram expostos todos os trabalhos desenvolvidos pelas educandas dos cursos de Bordados, 
Crochê, Customização em Roupas e Apliquê, Patchwork e Arte-Culinária, durante todo o ano. 
O resultado foi satisfatório em comparação aos anos anteriores graças ao empenho da Prefei-
tura Municipal da Ilha de Itamaracá que não economizou esforços para a expansão e sucesso 
da feira. 
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Beleza, brilho e talento dos (as) educandos (as) do Centro Marista Circuito Jovem - Ceilândia - DF durante ence-

nação do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Centro Marista Itamaracá realiza III Feira de Arte e Artesanato 


