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Ronda Cidadã em Mãe Luiza
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Entenda o projeto [página 4]

GENTE DO MORRO

DE OLHO NA SAÚDE

Nossa conterrânea Aparecida Fernandes, conhecida como “Apá”, nos fala
do livro que lançou sobre a educação
libertadora de Sabino.
[página 3]

Entenda um pouco sobre a técnica
milenar chinesa da Acupuntura e
descubra onde ela é oferecida em nosso
bairro.
[página 6]
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Editorial

Ion de Andrade

Um mutirão em favor de Mãe Luiza
Recentemente diversas Secretarias de Estado, (da Juventude,
Segurança, Mulheres, Educação e
Ação Social) se associaram num
importante projeto nucleado pelo
enfrentamento do Crack. Esse projeto tem várias dimensões dentre as
quais a assistência, a segurança e a
prevenção.
Já dentro dessa iniciativa, a
Ronda Cidadã foi implantada em
Mãe Luiza, Arei Preta e em Petrópoilis.
Ao mesmo tempo em que
devemos ser otimistas, devemos ser
vigilantes em relação a projetos já
ensaiados pelos órgãos públicos e
que não deram os frutos almejados.
Nesse sentido a experiência acumulada pela comunidade ganha relevo,
porque Mãe Luiza tem o que apresentar como repertório de respostas
a problemas sociais importantes
vividos pelo bairro.
O que está havendo de positivo nesse momento é o fato de que,
pela primeira vez, as Secretarias de
Estado estão abertas à escuta dessa
experiência local e desejosas de desenvolver uma intervenção horizontal, onde entram como parceiros
numa mesma empreitada.
Parece pouco, mas não é.
Essa perspectiva do trabalho compartilhado pode resultar em soluções autênticas e originais que podem servir de exemplo e de inspiração para a relação do poder público
com as comunidades de todo o Estado. Vamos aprender juntos e desenvolver uma metodologia de
abordagem do problema do Crack
na qual o poder constituído e a comunidade local deverão encontrar
as respostas aos problemas existentes com foco na construção de uma
Mãe Luiza mais cidadã e mais saudável.

O Centro Sócio-Pastoral
Nossa Senhora da Conceição vem
trabalhando de há bastante tempo
numa perspectiva de construção
do desenvolvimento local para a
emancipação e a qualidade de vida
da comunidade. Nesse sentido
vem sendo parte de diversas iniciativas que estão alinhadas com
esse projeto, o que inclui as escolas, o Espaço Solidário, os cursos
de informática, e finalmente o ginásio. A comunidade que também
já entendeu essa lógica vem também desenvolvendo cada vez mais
iniciativas abrangentes e abertas a
todos, com o intuito de irmos
construindo um cidadão mais livre, mais culto e mais conhecedor
dos seus direitos e obrigações. Essa caminhada é revolucionária
porque essas pessoas que são e
serão beneficiárias dessas iniciativas produzirão para elas e para as
futuras gerações um mundo melhor e uma vida mais digna. Então
ao alcançar o ser humano, seus
horizontes e expectativas estamos
mudando o presente e também o
futuro.
O que temos sinalizado
para as Secretarias é que as respostas a serem propostas no Programa Crack é possível vencer”
não podem ser temporárias. Esse
esforço deve dar origem a uma
presença permanente do poder
público nas áreas estratégicas para
o enfrentamento do problema: a
educação, a cultura, o lazer e o
esporte.
Se tivermos oportunidades
robustas para a juventude nessas
áreas, com participação bipartite
entre a comunidade e o poder público, bem, aí o crack será apenas
uma triste história do passado.
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GENTE DO MORRO
O subtítulo do seu livro traz a
expressão “Educação Libertadora”. Em quais sentidos a
educação pode trazer “asas”
para o educando?
Aparecida: No sentido fr eir eano: como possibilidade de se conquistar autonomia, criticidade,
capacidade de tomar decisão
como sujeito impulsionador de
mudanças.

FOTO: Júnior Marinho

Maria Aparecida da Silva Fernandes, mais conhecida carinhosamente em nossa comunidade por
"Apá", lançou este mês o livro “O morro pede passagem: Educação libertadora em Mãe Luiza” pelo Caravela Selo Cultural. O livro nos fala sobre a metodologia de educação libertadora de nosso saudoso Padre
Sabino Gentili. Reproduzimos aqui a entrevista pertinente que Apá deu ao Portal NoAr, confira:

Você foi partícipe do trabalho
sócio educacional realizado pelo
padre Sabino. Você o encararia
“Sabino foi a principal referência para toda a minha trajetória”
como um grande incentivador
para sua trajetória? Uma inspi- ria de Sabino em Mãe Luiza ele lutou contra qualquer forma de
contribuiu para isso. Acreditou na exploração do ser humano. Além
ração?
capacidade
organizativa
da disso, era um intelectual, de forAparecida: Sabino foi a pr incicomunidade e se tornou dela um mação humanista, que estava o
pal referência inspiradora para
companheiro, contribuindo para tempo refletindo sobre os desafios
toda a minha trajetória, desde os
seu processo emancipatório, no postos e elaborando saídas para
meus sete anos. E continua sendo.
sentido de não aceitar a discrimi- eles, sempre impulsionado pelo
Você aborda no livro o legado nação e potencializar ações para ideal de que os sujeitos são os
do padre Sabino. Ele já se foi há avançar na conquista por seus responsáveis para soltarem os
quase uma década, no entanto a direitos. Então, sua atuação se deu grilhões que os aprisionam.
obra social em Mãe Luíza tem em algumas frentes: em processos
vida própria e permanece. A de educação (formal e não O que você, como educadora,
espera que esse livro traga de
que você atribuiria isso?
formal), organizativos e participa- impacto para os leitores?
Aparecida: À gr ande capacida- tivos, tendo o diálogo como
Aparecida: Se os leitor es pudede articuladora que ele tinha, ferramenta principal.
aliada ao princípio democrático Padre Sabino não era um rem se inspirar na metodologia de
que defendia. Desse modo, religioso “clássico”, ele ia além, Sabino e a puserem em prática
aglutinou pessoas e desejos em você poderia falar um pouco nos seus espaços diversos de
torno não dele, mas de um projeto das suas impressões pessoais e contato com o povo, com os
coletivo de sociedade.
trabalhadores, os marginalizados,
no convívio com ele?
Até que ponto você acha que Aparecida: Pe. Sabino foi o em escolas, no trabalho, nos
padre Sabino contribuiu para expoente da Teologia da Liberta- movimentos sociais, culturais,
quebrar o estigma de “bairro ção no RN. E essa concepção políticos e retomarem sua capaciviolento ” de Mãe Luíza, para teológica é a base de sua atuação dade de indignação rente as
um bairro que tem voz e uma como religioso. A ideia de Deus injustiças e se sentirem motivados
comunidade ciente de seus que não oprime, mas liberta; a a retomar a arena da organização
direitos?
ideia de um Cristo histórico, social, já será um grande ganho.
Aparecida: Em toda a tr ajetó- sujeito político de seu tempo, que
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PRINCIPAL
Programa Ronda Cidadã é implantado no bairro
No dia 22 de julho foi
lançado com estardalhaço em
Mãe Luiza o “Ronda Cidadã”,
programa do governo do estado
do Rio Grande do Norte, que
pretende oferecer à comunidade
uma ação mais eficaz e humanizada das polícias civil e militar.
É importante entender, que
não é só o nosso bairro que será
atendido nessa fase inicial do
programa, mas toda a zona leste
na chamada Área Integrada de
Segurança Pública (AISP-4), que
compreende, também, Petrópolis
e Areia preta.
Na solenidade de inauguração, o governador Robinson Faria
comentou que se inspirou no programa Ronda de Quarteirão, implementado pelo ex-governador
Cid Gomes no Ceará. Segundo
ele o programa "É o que há de
mais moderno em segurança pública”.
A ação contará inicialmente
com 112 policiais, oito viaturas e
uma base móvel de policiamento,
que também funcionará como
uma minicentral de monitoramento de imagens. Os policiais
também irão fazer o patrulhamento com bicicletas e motocicletas.
A estimativa da Secretaria
de Segurança é que 30 mil
pessoas, de 8.700 domicílios, sejam atendidas pelo programa. Para tanto, cada viatura terá um
número de telefone visível para
que a população possa ligar dire-
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por Júnior Marinho

Governador e secretariado no lançamento do Ronda Cidadã
tamente e comunicar a ocorrên- nária de Juventude, da Educação
cia.
e da Cultura e do Trabalho, da
Programa de Redução do Habitação e da Assistência Social.
A intenção é trabalhar em
Impacto Social das Drogas
Na verdade, o “Ronda Cida- conjunto e prevenir de forma prodã” não é uma iniciativa isolada. ativa os problemas antes que eles
Ele faz parte do “Programa de aconteçam. Como por exemplo, o
Redução do Impacto Social das caso relatado pela diretora da EsDrogas”, que começou dentro de cola Estadual Monsenhor Alfredo
outro programa o “Crack, é possí- Pegado Márcia Ferreira da Silva.
vel vencer”, e funciona em cima Segundo ela, a falta de professode três eixos: prevenção, cuidado res levou a escola a transferir uma
e autoridade. O que justifica o turma inteira para outras escolas
discurso de que a ação não é mais com muita dificuldade. “Quando
nós conseguimos relocar todos os
do mesmo.
Em reunião realizada com a alunos o professor chegou”, disse
comunidade no dia 16 de julho, Marcia. Relato que trás à tona a
representantes das diversas secre- situação difícil da educação em
tarias do estado explicaram para nossa comunidade
No eixo “cuidado”, a resos presentes como se dará essa
dinâmica. No eixo “prevenção”, ponsabilidade fica por conta das
serão potencializados os trabalhos secretarias da Saúde Pública, Esdas secretarias de Políticas Públi- porte e Lazer e, também, da Habicas para as Mulheres, Extraordi- tação e da Assistência Social. Se-
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COMUNIDADE
de toda a comunidade, como para
ver o que está dando resultados.
A comunidade foi chamada a ser
parceira do programa.
Fórum
de
Entidades
reivindica ação humanizada
Os agentes dos movimentos
sociais, e entidades do bairro, reivindicaram junto aos representantes das diversas secretarias e das
polícias militar e civil, que de fato
as ações do “Ronda Cidadã”
sejam humanizadas.
“Não adianta mudar apenas
de nome e continuar com a mesma postura criminalizando os moradores do bairro, principalmente
a nossa juventude”, reivindicou o
presidente do NASC Chiquinho.
Padre Robério Camilo enfatizou a importância de se cumprir
o que foi prometido, sobretudo as
ações preventivas de educação,
cultura, segurança, moradia e emprego. Estamos atentos!

FOTO: Júnior Marinho

gundo os representantes das secretarias, tanto esse eixo, como o
prevenção só vão mostras resultados a médio e longo prazo, pois
são ações que acontecem de forma mais burocrática. Já o Ronda
Cidadã está no ultimo eixo, o
“autoridade”, da Segurança Pública, que chega mais ostensivamente e é mais visível para a comunidade.
Como podemos ver, é um
programa bastante complexo, que
vai requerer um forte trabalho
conjunto entre todas essas esferas
e eixos. Se tudo funcionar corretamente como planejado pode ser
um grande ganho para a nossa
comunidade, e sobretudo para o
estado.
Um ponto que é de grande
interesse da nossa comunidade,
são as reuniões avaliativas do programa, que segundo os representantes irão ocorrer de forma periódica, tanto para ouvir os anseios
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Reunião com representantes das secretarias na comunidade

Tricampeão
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O jovem morador de nossa comunidade Nalbert Martins da Costa, 14
anos, recebeu sua terceira medalha de
ouro pela participação na Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), equivalente a sua
participação no Nível 2 – estudantes de
8º e 9º anos do Ensino Fundamental - no
ano de 2014.
Nalbert é tricampeão nacional
pela Escola Municipal Quarto Centenário, na qual estudou do 6º ao 9º ano e foi
altamente incentivado a participar da
competição. Na atualidade, o jovem faz
o primeiro ano do ensino médio, cursando o Técnico de Informática no Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).
O desempenho de Nalbert, que
tem todo o seu histórico escolar em instituições públicas, pois estudou, também, o fundamental na Escola Municipal Antônio Campos, em Mãe Luiza,
acende o debate sobre a qualidade do
ensino em nosso bairro. Suas vitórias em
uma competição nacional tão concorrida, demonstram que um ensino de qualidade e professores comprometidos fazem a diferença aqui, ou em qualquer lugar.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é
uma realização do Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e
tem como objetivo estimular o estudo da
matemática e revelar talentos na área.
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De Olho na Saúde
Acupuntura : conheça a técnica

Como funciona

infecções de estruturas externas e
Os especialistas garantem quebra de agulhas, mas são raros.
que a técnica é indicada para toEfeitos colaterais:
dos, até mesmo para as crianças.
Se praticada por pressionais
Mas, de acordo com os funda- rigorosamente treinados, a técnica
mentos da MTC, o paciente deve é segura. Por isso é importante
ser avaliado de forma integral: obter informações sobre as cremente e corpo são partes de uma denciais do terapeuta.
mesma unidade. Assim, o médico
deve examinar o paciente e proAcupuntura em
duzir , também, um diagnóstico.
Mãe Luiza
Exames complementares podem
ser solicitados
A Casa do Bem oferece
Quem pode fazer

Doenças tratáveis
A terapia é indicada para dor
em geral: muscular, osteomuscular, cefaleia, dores agudas, entre
outras. Outras moléstias tratáveis
são: náuseas e vômitos pósquimioterapia, dependências químicas, asma, etc.

terapia com a técnica da
acupuntura na nossa comunidade. O serviço acontece
todas as sextas-feiras, a
partir das 16h, com o especialista Dr. Marcos Andrei.
Lembrando que já existe
um grupo em tratamento.
Então, pode ser necessário
entrar em uma lista de
espera.

Riscos mínimos
Dirceu de Lavôr Sales, presiSurgimento de dor e/ou sandente do Colégio Médico Brasigramento. Riscos mais graves são
leiro de Acupuntura (CMBA),
explica que, quando um ponto é
estimulado, uma espécie de mensagem é enviada pelos nervos periféricos até o sistema nervoso
central. Essa ação provoca “a liberação de substâncias químicas
conhecidas como neurotransmissores, desencadeando uma série
de efeitos importantes: analgésico, antinflamatório, relaxante
muscular; além de uma ação moduladora sobre as emoções, os
sistemas endócrino e imunológico
e várias outras funções orgânicas”.
Dr. Andrei realizando tratamento na Casa do Bem

FOTO: Júnior Marinho

Há mais de 3 mil anos, os
chineses concluíram que cada
órgão do corpo humano possui
um correspondente ponto especifico. Uma vez estimulada essa
região mais sensível, pode-se aliviar a dor, prevenir e até tratar
doenças. Essa técnica, nada mais
é do que a tão falada acupuntura,
uma das mais importantes técnicas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC).
Introduzida no Brasil há mais
de 40 anos, tornou-se terapia
complementar, desde 1995 é também reconhecida como especialidade médica. Em 2006, o Ministério da Saúde incluiu a técnica
entre as Práticas Integrativas e
Medicinas Complementares do
Sistema Único de Saúde (SUS).
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Espaço Cultural
A Chegada de Pe. Sabino no Céu.
Na década de dez
Pleno século XXI
Surge em Mãe Luíza
Um enorme zum, zum, zum:
“Padre Sabino morreu
Em busca do bem comum!”
Foi um choque para o povo
Que tava desprevenido
Sabino foi viajar
Mas havia prometido
De voltar pra Mãe Luíza
Com seu plano resolvido.
Pena que não deu certo.
Na sua terra, ficou.
Ele ouviu o chamado:
”A sua hora chegou.”
E nada pode fazer,
Da carne se libertou.
O povo chorou em coro
Mas tudo foi consumado.
Enquanto muitos choravam
Os anjos no outro lado
Tramavam quem desceria
Para pesar os pecados.
Nos portões grandes do céu
Sabino havia entrado
Estava na recepção
Para ser interrogado.
Só dependia que o anjo
Fizesse o apanhado.
O anjo veio à terra

Rua João XXIII, 23,
Mãe Luiza - Natal/RN
Telefone: (84) 3202-1778

No corpo dum passarinho
Pra ouvir opiniões,
Anotá-las num bloquinho
Pra confrontar a história
E indicar o caminho.
O pássaro pousou num galho
Duma pequena mangueira
Onde um grupo conversava
Numa ação corriqueira,
Da vivência de Sabino
Na comunidade inteira.
“Ele era muito justo!”
Disse assim uma velhinha.
“Ele vendia a miséria
Daqui da nossa terrinha
Pras terras dos estrangeiros
Pra ganhar uma graninha”.
Falava todo empolgado
Um senhor de meia idade.
“Ele trouxe o progresso
Pra nossa comunidade”
Disse uma senhora
Usando um tom de verdade.
O senhor continuou:
“Ele quebrou tradição,
Costume, crença e valor
Da nossa população
Deixou a gente carente
De uma religião.”
O passarinho ouvia
E tudo ele anotava.
A opinião do povo
Era tudo que faltava
Pra juntar com o relatório
E o julgo terminava.
Então voou mais um pouco
Em outra localidade
Outro grupo comentava
Mostrando seriedade:
“Ele construiu coisas

Lit. cordel - Wilson Palá
Pra toda eternidade.”
“Ele foi um professor,
Filósofo e estudante,
Foi pai, padrasto e padrinho
Do beato ao traficante;
Foi nessa comunidade
O homem mais importante!”
O pássaro ouvindo isso,
Achou o suficiente.
E voou para o céu
Agora bem consciente.
Chegando, se transformou
No anjo, urgentemente.
Foi direto ao arquivo
Pois já estava atrasado
E pegou dois relatórios
Pra serem analisados
Mas deu uma ventania
Foi folhas pra todo lado.
Ele foi juntando as folhas
Sem perceber o teor
E correu pro julgamento
E deu ao inquisidor.
Que olhou para Sabino
E disse sem muito amor:
“Na opinião do povo
Você tem a salvação.
Mas, consta no relatório
Crimes contra a nação.
Sua sentença é o inferno
E cem anos sem perdão.”
Zé Gonçalves e Zé Ruído
Tentaram uma intervenção
Alegaram que trocaram
A ficha de acusação
Confundindo o Sabino
Com o lendário Lampião.
Se interessou? Entre em contato:
wilson.pala@hotmail.com

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

Rua Trairí, 574,
Petrópolis - Natal/RN
Telefone: (84) 3221-5675
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Eventos

Instituto Coca-Cola promove cursos de
capacitação em Mãe Luiza
O Instituto Coca-Cola Brasil travou uma parceria com o
FOTO: Selton Gleydson

Centro Sócio-pastoral Nossa Senhora da Conceição para
promover cursos de capacitação em nossa comunidade. O
Projeto tem como objetivo principal a capacitação profissional de jovens e o estímulo à economia local.
O curso de "Capacitação para o mercado de varejo", é
destinado a jovens de 15 a 25 anos de idade. As aulas
começam no dia 3 de agosto e ocorrerão pela manhã e à
tarde nas segundas, terças, quartas e quintas-feiras. Mais

Mãe Luiza campeã da Copa Natal Sub 17

informações pelo telefone (84) 3202-2992.

1ª Caminhada da Solidariedade beneficia
Espaço Solidário
Acontece no dia 30 de agosto a 1ª Caminhada da Solidariedade, “Semeando forças, multiplicando o bem”, promovida pela Arquidiocese de Natal em prol dos abrigos
de idosos da cidade, dentre os quais o Centro de Longa
Permanência Espaço Solidário, aqui da comunidade.
Para colaborar, os interessados devem adquirir o kit que
custa R$ 20, em Mãe Luiza estão sendo vendidos na Igre-

O grupo Flores de Jacarandá se apresentou na abertura da Conferência Municipal do Idoso

ja Católica e no próprio Espaço Solidário
O evento começa com a missa às 7h no Santuário do
Mártires, Av. Miguel Castro - Bairro de Nazaré; e depois
segue na caminhada em direção ao Instituto Juvino Barreto na Av. Alexandrino de Alencar, com encerramento
previsto para às 11h.
FOTOS: Acervo

Dignidade e bem-estar para todos, um grande gesto de
amor aos nossos idosos. Participe e Colabore!

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

Lembra da cozinha do Espaço? Ficou pronta!

