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Parque Sabino Gentili
Regulamentada, ZPA 10 pode abrigar novo parque municipal.
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Conversamos com Guisela, nossa parceira
da comunidade de Penzberg, sobre suas
impressões em relação aos avanços da
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Realizar o pré-natal odontológico
também é importante para gestante,
assim como cuidar da saúde bucal
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“Creio no riso e nas
lágrimas como antídotos contra o ódio e
o terror.”
[Charlie Chaplin]
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Editorial

Pe. Robério Camilo

Viemos para Servir
A Igreja Católica no Brasil, ao
escolher o tema da CAMPANHA DA
FRATERNIDADE – IGREJA E SOCIEDADE, nos convida a fazer profundas e
sérias reflexões sobre o nosso papel como membros ativos no mundo em que
vivemos. Não somos meros espectadores, mas participantes ativos. A sociedade depende da maneira de ser e agir de
cada pessoa.
Retomando a riqueza dos ensinamentos do Concilio Vaticano II (19621965), ela nos impulsiona para a missão.
Quer através do OBJETIVO GERAL
DA CAMPANHA, “Aprofundar, à luz
do Evangelho, o diálogo e a colaboração
entre Igreja e sociedade, propostos pelo
Concílio Ecumênico Vaticano II, como
serviço ao povo brasileiro, para edificação do Reino de Deus.” Este objetivo
está fundamentado no que disse a Igreja
naquela época: “As alegrias e as esperanças e as angustias dos homens de hoje,
sobretudo os pobres e aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angustias dos
discípulos de Cristo; e não há realidade
alguma verdadeiramente humana que
não encontre eco no seu coração. Porque
a sua comunidade é formada por homens, que reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do Reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para comunicá-la a todos. Por este motivo, a
Igreja sente-se real e intimamente ligada
ao gênero humano e à sua história”.
(Documento conciliar. Constituição Pastoral Gaudim et Spes. N.1).
O documento base da CF diz o
seguinte no número 149: “A missão da
Igreja Católica é colocar à disposição do
gênero humano as forças salvadoras que
ela recebe de Cristo. Propõe salvar a pessoa humana integralmente e restaurar a
sociedade humana no que se refere à sua
finalidade mais autentica: o desenvolvimento integral a partir do bem comum.
Os cristãos são anunciadores e agentes
de uma nova ordem social: “a CIVILIZAÇÃO DO AMOR”, na expressão do
Papa Paulo VI.” No número 162, define
ainda mais sua missão: “O sinal do aprofundamento da relação entre Igreja e o

ser humano está na transição de uma
Igreja comprometida com o poder para
uma Igreja solidária com os pobres.
Com efeito, é no mundo da pobreza
que está a novidade do cristianismo,
como força e poder de Deus em favor
da salvação da humanidade”.
A Igreja, na comunidade de
Mãe Luiza, através de suas ações, tem
sido de fato, sinal de salvação para as
pessoas, de forma integral, unindo fé e
vida, oração e ação. Na sua maneira de
agir, exercita a comunhão e a participação das pessoas, proporcionando o encontro com o Cristo no encontro dos
irmãos, na luta por melhores condições
de vida e respeito à dignidade.
Através do CENTRO SOCIO
PASTROAL NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO, diariamente coloca em
pratica o lema da Campanha da Fraternidade: “Eu vim para servir”. Na luta
pela construção da Civilização do
Amor, intensifica suas ações acolhendo
e amparando pedagogicamente, crianças, adolescentes e jovens em situação
de risco, agindo preventivamente na
base. Na Escolinha ESPAÇO LIVRE,
acolhe crianças de 03 a 06 anos de idade. Num trabalho integrado e participativo entre crianças, professores e pais,
ao transmitir as primeiras noções do
contato com as letras, transmite-se,
também uma visão de mundo, de cidadania, de direitos, formando para a vida
digna. Na CASA CRESCER, acolhe
crianças e adolescentes de 07 a 15
anos, no contra turno, ou seja, num
turno está na escola e no outro, na casa
crescer. Com a finalidade de ajudar nas
tarefas escolares e no desenvolvimento
humano pela pratica de esportes, da
arte e aperfeiçoamentos através de cursos diversos. Além destes dois espaços,
temos outro chamado de ESPAÇO SOLIDARIO que acolhe os idosos. São 24
moradores e mais uns 20 que passam o
dia ou participam das atividades. Assim, damos a nossa contribuição para a
construção de um mundo melhor, sem
drogas, sem fome, sem desemprego e
analfabetismo, sem morte dos nossos
jovens.
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AMIGOS DO MORRO
Há 10 anos participando da parceria entre Mãe Luiza e Penzberg, cidade alemã, Guisela tem muito
o que contar sobre suas impressões em relação ao desenvolvimento da nossa comunidade. Conversamos,
também, sobre seu envolvimento na diretoria do grupo e quais os planos para o ano que se inicia já que
existe na atualidade uma forte crise econômica de âmbito mundial.
FOTO: Ricardo Krusty

Fala Mãe Luiza: Qual o seu papel na parceria entre Penzberg e
Mãe Luiza?
Guisela: Estou nesta par cer ia
desde o ano de 2005 e na diretoria
a 4 anos. Faço parte da direção da
parceria juntamente com mais quatro pessoas.
FML: O que levou você a se interessar e permanecer nesta parceria?
Guisela: Pr imeir amente foi a experiência de vida que tive com os
jovens de Mãe Luiza que
foram
para Penzberg em 2005. Eles me
mostraram a alegria da vida, mesmo com a vida não sendo fácil e
tendo muitas dificuldades. Mostraram que a alegria e a fé são sempre
mais importantes, e isto contagiou
nós todos naquele momento e pra
sempre. Naquele momento eu enxerguei concretamente a pentecostes, mesmo falando em diferentes
línguas pudemos nos entender e
partilhar o mesmo sentimento.
FML: No início de sua par ticipação, como você enxergava os projetos desenvolvidos pelo Centro
Sócio?
Guisela: Fiquei impr essionada,
por que tem muita energia
envolvida em tudo. As pessoas realmente se doam no trabalho que realizam tanto no remunerado como
no voluntário.
FML: Na sua visão, como está o
bairro hoje depois desses anos de
caminhada?
Guisela: Está muito difer ente
desde a primeira vez que vim aqui
em 2006. Achava mais perigoso
caminhar por todo o bairro, hoje

“No Brasil a riqueza não é distribuída para todos.”
sinto que está menos violento. Já
podemos observar um certo desenvolvimento econômico dentro do
próprio bairro, com os mercadinhos, lojas e lanchonetes que ficam
abertos até a noite e podemos caminhar. Outra coisa que melhorou
muito foi a questão do lixo, hoje o
bairro está muito mais limpo que
antes. Até as casas estão com melhores estruturas. Em minhas conversas com
Joaquim, que veio
para cá muito antes de mim, vemos
que se evoluiu muito.

FML: Sabemos que há dificuldades financeiras na Europa e que a
Alemanha está ajudando financeiramente alguns países por lá. Ainda
é valido ajudar o Brasil?

Guisela: Sim. Por que sabemos
que no Brasil a riqueza e outros
bens sociais não são distribuídos de
forma igualitária para todos. Assim
como ficamos sabendo dos problemas da Europa pela
imprensa
alemã, também sabemos da situação desigual do Brasil. Vemos que
poucos tem muito, e muitos têm
FML: Como as pessoas da sua pouco. Há também muita corrupção
cidade, Penzberg, veem essa parce- no Brasil, e também muitos ricos
que não querem a mudança social e
ria e Mãe Luiza?
política para todos.
Guisela: Algumas pessoas
observam que já faz 25 anos de nossa FML: Quais os pr ojetos par a
parceria e se perguntam se ainda é 2015?
necessário manter a ajuda. Outras,
Estamos vendo alguns projetos
mesmo após tanto tempo, acham
que esta é uma experiência ainda com a prefeitura de lá. A lojinha de
muito valorosa e que é bom para “Um mundo só” continua e agora
todos os lados. É mais que uma temos mais pessoas interessadas na
parceria de ajuda, é uma parceria parceria. Vamos ver como anda
de amizade. Como por exemplo, tudo. Aqui em Mãe Luiza estamos
quando os jovens de lá vem fazer observando como anda a reconstruintercâmbio e passam algum tempo ção de quem perdeu suas casas na
aqui. Observamos que para eles é catástrofe da rua Guanabara.
uma experiência de vida muito importante e marcante.
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PRINCIPAL
ZPA 10 pode abrigar Parque Municipal Sabino Gentili
por Ion de Andrade

Num país em que só as
obras gigantescas encontram
financiamento e onde infraestrutura é tudo menos equipamentos
sociais para os mais pobres, esse
projeto visionário é grandioso
porque faz o óbvio: oferece a uma
comunidade de baixa renda um
equipamento
desportivo
de
primeira grandeza.
Já dissemos fartamente, em
toda parte aliás, o quanto é uma
pena e uma cegueira a não transformação dessa iniciativa numa
política pública nacional capaz de
concluir o processo emancipatório
vivido pelo povo brasileiro que
estancou no nível da melhoria das
condições de sobrevivência.
Hoje, entretanto, demos um
passo a frente no sentido de ir
construindo o desenvolvimento
local de Mãe Luiza que consiste,
para nós, na existência de equipamentos sociais capazes de ir além
da ideia de vida como sobrevivên-

FOTO: acervo do CSPNSC

Como amplamente divulgado, a Arena do Morro, projeto
arquitetônico resultado de parceria internacional do Centro Sóciopastoral Nossa Senhora da
Conceição de Mãe Luiza ganhou
o Óscar da arquitetura mundial, o
prêmio Building of the year 2015
(a obra do ano de 2015) da
renomada revista inglesa Archdaily.

Visão área de parte da ZPA 10
cia material, por proporcionar
cultura, lazer, esporte, espaços de
convivência e de qualidade de
vida,.

que dispensa apresentações e que
teve papel maior naquele bairro,
construindo obra de solidariedade
de renome internacional e de vida
longa. O prefeito achou a ideia
Em reunião com o prefeito
excelente.
Carlos Eduardo, agendada por
Virgínia Ferreira da Secretaria
A ZPA é “zona non edifiMunicipal
de
Planejamento candi” porque tudo o que podia
(SEMPLA), apresentamos a ser edificado ali já o foi, não haproposta de que no platô da Zona vendo mais, no platô que resta,
de Proteção Ambiental (ZPA) 10, “potencial construtivo”, conforme
em vias de ser regulamentada em estabelecem as normas que regudefinitivo, façamos um novo lamentam as ZPAs.
parque municipal.
Como se trata de uma área
Sugeri o nome do padre privada, a indenização poderá
Sabino Gentili, (em Mãe Luiza ocorrer por meio da transferência
tudo deve ser discutido coletiva- de potencial construtivo ao promente e a minha sugestão de no- prietário. O terreno, por não poder
me será naturalmente objeto de ser construído, tem um valor de
discussões e debates futuros), mas mercado muito baixo e o melhor
o velho Sabino é personalidade negócio para o proprietário é a
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No Parque Sabino Gentili
ocorrerá coisa semelhante, uma
obra arquitetônica maior, a Arena
do Morro, também de autores
renomados, se conjuga com um
parque municipal que contribuirá
para a proteção ambiental e a
inclusão social com uma oferta de
espaços para o lazer, a atividade
física, a convivência e a cultura.

iluminação e saneamento que
darão alcance à estrutura existente. Penso no bairro da Alfama em
Lisboa ou no Pelourinho em
Salvador.
Antes que eu me esqueça, o
ginásio Arena do Morro está numa
escola estadual, a Dinarte Mariz.
A proposta da comunidade era de
que a escola fosse convertida
numa escola técnica profissionalizante. O governo Rosalba não
conseguiu dar esse passo. Vamos
imaginar agora que a escola dessa
nova província turística seja
profissionalizante e se concentre
nas áreas de turismo, lazer e
hospitalidade… Se isso ocorrer a
formação profissional dinamizará
o processo de desenvolvimento
local em construção.
Nada disto é irrealizável.
Com o novo parque nos aproximamos do futuro.

ZPA 10 vista do mirante da Arena do Morro

FOTO: acervo do CSPNSC

transferência de potencial consDe um lado o Parque da
trutivo, que tem a vantagem Cidade Dom Nivaldo Monte
também de não trazer gastos para ilumina a Zona Oeste e Sul. Do
o município.
outro, muito em breve, o parque
Sabino Gentili brilhará na Zona
Um parque municipal, como
Leste ajudando o farol de Mãe
nós o imaginamos, não exige
Luiza, que há décadas conduz os
nenhuma edificação, o que respeinavegantes na noite escura, a
ta as limitações da ZPA 10. O
indicar os caminhos da inclusão
parque pode ser dotado de trilhas
na noite escura social que ainda
arborizadas, belvederes, (pois dali
atravessamos. Em comum a
enxerga-se, nos dias claros, até
beleza de obras de Alta ArquitePipa), locais para atividade física,
tura que dizem em alto e bom
áreas sombreadas, jardins, bancos
som, através da beleza, que uma
públicos, iluminação, espaços pavida digna não pode ser o
ra passeios de idosos com acessiprivilégio de poucos.
bilidade, rotas para ciclistas, e até
espaços para festas e atividades
A presença do parque munijuninas; área em que Mãe Luiza cipal se conjugará com três
se destaca.
elementos: a beleza natural e
paisagística do local, o Farol e a
Conforme disse o próprio
Arena do Morro. Esses elementos
prefeito, o Parque da Cidade entre
reunidos têm potencial para criar
a Candelária e Cidade Nova reúne
uma nova área de turismo para a
uma obra de Niemayer (que ele
cidade onde o pequeno comércio
próprio classificava como um dos
local seja valorizado, onde haja
seus 35 trabalhos mais bonitos)
boas condições de segurança,
uma garantia de proteção ambiental e um imenso papel social ao
integrar a Zona Oeste e Zona Sul
num equipamento social que é
patrimônio das duas comunidades.
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De Olho na Saúde
Saúde bucal da gestante e do bebê
por Lígia Moura e Fátima Jorge

Um dos grandes tabus,
que ainda persistem em algumas camadas da sociedade, é
que a gravidez provoca a perda de dentes, isso não ocorre.
O que pode explicar esta errônea afirmação, é o fato de que
muitas futuras mamães não
realizam o pré-natal odontológico. Esse cuidado, também, é
fundamental durante a gestação.
É recomendado que a gestante procure o dentista, para
ajuda-la a manter tanto a sua
saúde bucal como aprender a
manter a do bebê. O tratamento odontológico pode ser feito
em qualquer período da gestação, sendo mais oportuno entre o quarto e o sexto mês, por
ser um período de maior estabilidade.
A anestesia local não oferece riscos para a gestação,
pois o dentista escolherá o
anestésico apropriado para
realizar os procedimentos. No
entanto, as radiografias devem
ser evitadas nos três primeiros
meses quando o bebê está em
formação.

to cedo, continuando pela infância e chegando a adolescência. Até os seis meses de
idade o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Se
não for possível amamentar, a
mãe deve oferecer a mamadeira sem adoçá-la, pois o leite já contem açúcar naturalmente.
Após os seis meses de
idade, começar a usar copos e
colheres, pois a criança
aumenta a sua capacidade para engolir líquidos. Antes de
aparecer os dentes, a boca da
criança pode ser limpa com a
ponta de uma fralda molhada
em água filtrada, sempre após
as mamadas.
Entre os sete e nove meses começam a aparecer os
primeiros dentes e o bebê já
morde. Agora ele deve mastigar os alimentos. O uso do
açúcar deve ser evitado, como
também a alimentação durante a noite. Neste fase, utilizar
uma escova macia com pasta
de dentes sem flúor é o indicado.
Somente quando a criança
aprende a cuspir, se pode usar
uma pasta de dente com flúor
Saúde bucal do bebê
Os cuidados com a boca em pequenas quantidades. O
do bebê devem começar mui- uso do fio dental para limpar

os dentes não pode ser esquecido. Se não tiver o fio, utiliza
-se um pedaço de linha.
Não é saudável usar chupeta além dos dois anos de
idade. Os hábitos de usar chupeta ou sugar o dedo, devem
ser retirados o mais rápido
possível para não causar problemas nos ossos da face, na
maneira correta de morder e
falar.
Cuidando desde bebê evitam-se as cáries e doenças na
gengiva. A saúde bucal faz
parte da saúde do corpo e não
deve ser deixada em segundo
plano.
Atitudes
gestante:

saudáveis

da

1. Usar escova, pasta de dentes e fio dental. Se observar sangramentos nos dentes ou gengivas procurar
um dentista;
2. Ter cuidado com medicamentos, infecções e carências nutricionais que podem trazer problemas para
os dentes do futuro bebê;
3. Evitar a frequência de alimentos açucarados. O açúcar natural dos alimentos é
suficiente para a saúde da
gestante e o desenvolvimento do bebê;
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FOTOS: Júnior Marinho

Semana Pedagógica 2015

Durante a primeira semana deste mês aconteceu mais um momento de debate e formação para o corpo
docente do Centro Sócio-pastoral Nossa Senhora da Conceição, a Semana Pedagógica 2015. O debate
maior deste ano centrou-se na MatemáƟca, os docentes receberam a contribuição de professores especialistas que os ajudaram a compreender melhor os processos matemáƟcos. Também se discuƟu a questão
ambiental e como isso tem relação com o desastre que aconteceu na rua Guanabara em 2014.

FOTO: Acervo do CSPNSC

I Semana de Brincadeiras

Na úlƟma semana de janeiro o Ginásio PoliesporƟvo Arena do Morro promoveu na nossa comunidade a I
Semana de Brincadeiras. Foram desenvolvidas aƟvidades esporƟvas e de recreação junto acerca de 80
crianças entre 07 e 14 anos de idade. As oficinas ocorreram das 8h as 11h e contaram com a parƟcipação de jovens voluntários da comunidade, alunos do InsƟtuto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Endereço: Av. Coronel Estevam, 1258
Alecrim - Natal/RN - 59030-000
Telefone: (84) 3213-4614
Horário de Funcionamento:
Seg. à Sáb.7 às 20h / Dom. 7 às 12h

Endereço: Rua Trairí, 574,
Petrópolis - Natal/RN
Telefone: (84) 3221-5675
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Vencemos o Building of de Year 2015
O Arena do Morro está se tornando cada
vez mais um legado da Comunidade de Mãe
Luiza para o mundo. Depois de ter sido eleito
pela Revista Monolito, publicação especializada em arquitetura, uma das nove obras arquitetônicas mais importantes do ano de 2014, agora o Ginásio Poliesportivo ganhou a premiação
"Building of the Year 2015" (Construção do ano

Grupo de Jovens Atletas de Cristo trocam carnaval
por acampamento de fé em Bom Jesus
REFORÇO ESCOLAR
A Casa do Bem está oferecendo à
comunidade reforço escolar para crianças dos
6 aos 7 anos. As aulas acontecem de segunda
á quinta-feira, das 14h às 17h, ministradas pelas professoras Ana Lígia e Wanessa Melo. A
iniciativa tem o apoio da vereadora Eleika, e
tem por objetivo contribuir para a alfabetização
de nossas crianças.

de 2015) na categoria "Arquitetura esportiva".
Quem promove este concurso é um dos
sites mais conceituados no quesito arquitetura,
o portal britânico www.archdaily.com .

Para
FOTO: Ana Lígia

concorrer na categoria esportiva o Arena do
Morro já foi eleito uma das cinco melhores edificações do mundo neste quesito.
Parabéns à toda a comunidade por mais
esta conquista, e obrigado à todos aqueles que
votaram em nosso ginásio como equipamento
esportivo do ano.

www.jornalfalamaeluiza.blogspot.com
Curta a página do Fala no facebook!

