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Escola Antônio Campos se destaca em avaliação nacional. [página 4]

GENTE DO MORRO

DE OLHO NA SAÚDE
A importância do diagnóstico
precoce no tratamento do câncer
de próstata, diabetes e Aids.

Marcelino Júnior fala
sobre a ação do grupo
“Libertos por Cristo”.
[página 3]
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Notas & Eventos Espaço Cultural
Festa da padroeira de
Mãe Luiza.
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Conheça de perto o ativismo do projeto Mãe
Resistência.
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“A literatura é sempre uma expedição à
verdade.”
[Franz Kafka]
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Editorial

Ion de Andrade

Arena do Morro: gestão participativa do ginásio
Para além da grandiosidade
da obra do ginásio Arena do Morro,
que é um exemplo para o Brasil,
pois há pouquíssimas experiências
que reúnem beleza e alcance social
em comunidades de baixa renda, a
gestão está sendo feita por um colegiado representativo de toda a
comunidade.
Isto significa que a modernidade arquitetônica está a serviço
de um projeto de sociedade em que
todos são importantes e têm o que
dizer.
Esta estratégia de gestão, na
verdade única a permitir maior
alcance à obra do ginásio, vem conseguindo preencher os horários com
atividades desportivas e de lazer
nos três turnos de funcionamento e
em todos os dias da semana.
O processo vem permitindo
sentimento de pertencimento de
toda a comunidade que passou a
enxergar o ginásio como seu, uma
extensão da sua casa, um lugar
onde a comunidade tem direito a
um ambiente saudável e a
atividades construtivas, alegres e
sadias.
Hoje há grupos organizados
de todas as idades, faixas etárias e
gêneros participando do ginásio.
Um dos primeiros grupos a participar foi o de futebol de salão feminino, que tem tido regularidade e sentido de grande responsabilidade
para com o ginásio, outro grupo de
primeira hora é o de idosos da
Unidade de Saúde da Família,
liderados pelo professor Cabral.
E o que é o ginásio? uma
obra que reúne beleza, alcance social, situada numa comunidade de
baixa renda e gerida de forma parti-
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cipativa através de um Conselho
Local de Esporte e Lazer.

Direção:

Um receituário milagroso
que está conseguindo devolver aos
que participam o sorriso e o
entusiasmo pela vida e às mães a
tranquilidade de saber onde estão
os seus filhos.

Ion de Andrade

Mais uns anos e teremos
grandes desportistas que terão
passado pelo valente Arena do
Morro.

Juciano de Sousa Lacerda

Minha oração sincera é o
desejo de que o nosso ginásio
possa ser a semente de um novo
Brasil. Possa essa experiência de
Mãe Luiza, que é como uma flor
rara, que surge de um solo adubado pelos sofrimentos e pelos
sonhos ser apenas a primeira num
campo de primavera. Possa o
poder público investir os seus
recursos onde eles são mais
necessários.

Louziane Neves

O bairro deve saber que
hoje Mãe Luiza tem um modelo
de desenvolvimento comunitário a
apresentar ao Brasil. Estamos na
frente e temos o que mostrar.

Tiragem:

Será que há olhos capazes
de ver e ouvidos capazes de ouvir
nas esferas de governo? Se a
resposta for afirmativa, se o
Estado se agregar à nossa lógica
de desenvolvimento comunitário,
teremos inaugurado um novo tempo: de paz, de participação, de
saúde, de lazer, de entusiasmo e
de cultura.
Quem tiver ouvidos que
ouça, o tempo é chegado e nessa
cidade que tem o nome de Natal é
Mãe Luiza tem que ser ouvida.
Sim, coisas boas podem sair de
Nazaré.
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GENTE DO MORRO
O grupo “Libertos por Cristo”, da igreja evangélica Assembleia de Deus, realiza há 21 anos um trabalho de
evangelização pelas ruas de Mãe Luíza para resgatar jovens dependentes químicos, através da prática religiosa. O Fala Mãe Luiza foi conhecer melhor o grupo, numa converssa com Marcelino de Macedo Júnior,
33, vice-líder do conjunto, que nos contou um pouco sobre o trabalho.
Palavra de Deus. Quando nós
chegamos num bar, até costumam
desligar o som. Nas bocas de fumo, eles param de usar a droga
para nos dar atenção. Mesmo os
que não se convertem, aceitam
ouvir a Palavra de boa vontade.

JFML: Durante a evangelização
feita na madrugada, já houve
algum acontecimento marcante?
Marcelino Júnior: Certa vez, às
2h30 da madrugada, nós encontramos um jovem ferido, na cabeça e no pescoço, com golpes de
tesoura de jardinagem. Ele estava
caído na encosta do morro, com o
rosto sujo de sangue misturado
com areia. Nós o tiramos dali e
chamamos o SAMU. E Deus salJFML: Como funciona o traba- vou a vida daquele jovem através
do nosso trabalho de evangelizalho de evangelização?
Marcelino Júnior: Nós saímos ção. Então, não é à toa que nós
para evangelizar todos os sábados
à noite, das 19h às 21h. E, no último sábado de cada mês, fazemos
o evangelismo durante a madrugada, da meia-noite às 5h da manhã, terminando com um culto
matutino na igreja.
JFML: Como vocês são recebidos pelas pessoas que encontram nas ruas?
Marcelino Júnior: Nós evangelizamos pelos becos e vielas de
Mãe Luíza e, geralmente, somos
bem recebidos. Eles respeitam a

saímos do conforto da nossa casa
para fazer essa obra.
JFML: O que motiva vocês a
realizarem
esse
trabalho,
apesar das dificuldades?
Marcelino Júnior: O nosso objetivo é alcançar pessoas que estão
num caminho em que nós andamos antigamente. Eu mesmo fui
viciado em drogas durante 11
anos e Jesus me libertou. Não é
fácil sair da minha casa, deixar de
dormir e ir evangelizar de madrugada, mas eu creio no que está
escrito em João 3:16, que Deus
amou o mundo da tal maneira que
entregou seu filho único para
morrer por nós. Então, o que nos
motiva é Jesus, é falar para essas
pessoas do amor de Deus pela
vida de cada uma delas e levar a
mensagem de salvação.

“Nós evangelizamos pelos becos e vielas de Mãe Luiza.”

FOTO: Arquivo Pessoal

Jornal Fala Mãe Luíza: Como
surgiu o grupo Libertos por
Cristo?
Marcelino Júnior: O Libertos
por Cristo foi criado em 1993 por
irmãos que viveram no mundo
das drogas e se converteram ao
evangelho. No início, chamava-se
Pós-Viciados, até que irmãos vindos do Recife (PE) nos deram o
slogan [Diga não às drogas e sim
a Jesus], a logomarca e o nome
atual. O grupo também já contou
com a participação de mulheres,
que hoje integram o conjunto Jeová Raá. Atualmente, o “Libertos
por Cristo” é formado apenas por
homens [20 aproximadamente],
sendo a maioria ex-dependentes
químicos.
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PRINCIPAL
Antônio Campos - Escola é um modelo a ser seguido
por Ricardo Moreira
Embora seja costume falar
que o ensino público no Brasil
está em decadência, há bons
exemplos de escolas que se destacam por seus resultados. Um
deles é o da Escola Municipal
Antônio Campos, situada aqui no
Bairro de Mãe Luíza, que obteve
o melhor desempenho no Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) no estado do Rio
Grande do Norte. Além de uma
forma de auxiliar na decisão dos
pais ao escolher uma escola para
seus filhos, o IDEB é principalmente uma forma de toda a sociedade acompanhar o desenvolvimento do ensino público.

Além de todas essas possibilidades, os estudantes também
participam do projeto “Radio Leitores”, que transforma o sistema
de som e comunicação da escola
em uma emissora de rádio.
"Nesse projeto os alunos leem
textos distribuídos pelas professoras. São elas quem definem se
será poesia, ficção ou outros tipos
de texto" explica Fabiana. Com o
texto em mãos os alunos fazem

FOTO: Ricardo Moreira

Mas qual o segredo do
sucesso da Escola Antônio Campos? Segundo a Diretora da escola, a professora Fabiana Silva de
Barros, a nota conseguida pela
escola era uma meta para 2019,
mas a equipe vem sempre ultrapassando as metas estabelecidas.
Isso se deve, ao trabalho de leitu-

ra executado junto aos alunos. A
escola desenvolve vários projetos
de incentivo a leitura como o
“Clube do Livro”, onde os alunos
leem livros e realizam apresentações sobre o material lido para os
pais e colegas de turma. Há ainda
o “Carrinho Volante” que leva
livros para os estudantes em
vários espaços da escola, além da
biblioteca - um ambiente arejado,
espaçoso e colorido que atrai a
atenção dos pequenos leitores e
ainda permite o empréstimos de
materiais de leitura.

Estratégias inovadoras motivam alunos a aprender mais

uma contação de histórias transmitida para todas as salas e para
toda a escola pelo sistema de som.
Segundo a diretora, todos querem
ouvir e ser ouvidos pelos coleguinhas no Rádio Leitores. "Essa é
mais uma forma de incentivar a
leituras todos querem participar e
para isso é preciso saber ler, então
eles ficam: hoje eu quero ler, amanhã sou eu, e isso tudo é muito
gratificante”, conta Fabiana.
Se para os alunos o aprendizado tem sido uma diversão,
para os pais isso tem sido motivo
de orgulho, para Jerson Senésio
da Costa, é uma satisfação saber
que a filha tem uma boa estrutura
escolar "eu estou muito satisfeito
com os resultados, alunos e professores estão empenhados", afirma.
Caminhando pela escola, é
fácil percebe a satisfação dos alunos e de toda a equipe de profissionais que compõem o seu quadro. Segundo Fabiana Silva, que
já está na escola há dez anos muitos dos professores que passaram
pela escola retornam vez por
outra para visitar, alguns se
voluntariam nos projetos.
Mas a Escola Antônio
Campos não vive só de notícias
boas. Mesmo com o diferencial
no IDEB, Fabiana explica que a
escola tem os mesmos problemas
estruturais - como falta de professores - e financeiros da maioria
das escolas da capital potiguar,
porém a definição de metas e seu
desenvolvimento em equipe explicam a boa nota no IDEB.
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PRINCIPAL
Mesmo com baixos salários, e pouco reconhecimento por
parte da administração pública,
professores e servidores conseguem sublimar os problemas
encarando o trabalho de levar a
educação como uma missão maior. Quem vê a sorridente professora Killma Costa Moura, não
sabe que há pouco tempo ela teve
uma perda familiar que a poderia
ter deixado abatida, mas ela que
há trinta e três anos se dedica ao
magistério e está no Antônio
Campos há dez anos, diz que estar
nessa escola é um prazer.

res de luz para a vida", comenta
emocionada. Ela diz que está
preparando uma apresentação de
seus alunos com a canção de Geraldo Vandré que fala das flores
vencendo canhões, que pode ser
visto como os alunos vencendo o
mundo de violência com paz, amor e educação.

Entenda o IDEB: Criado em
2005, o índice é calculado a
cada dois anos com base no
desempenho dos alunos na
Prova Brasil, que avalia o conhecimento nas disciplinas de
português e matemática, e na
taxa de aprovação das escolas.

Descobrimos o segredo de
sucesso do nosso Antônio Campos: o amor dos professores, e de
todos que compõem essa estrutura, pelo que fazem.

A avaliação é aplicada aos alunos do 5º e 9º ano de todas as
escolas públicas com mais de
20 alunos matriculados por
turma.
Fonte: Ministério da Educação (MEC)

Para Kilma "ser professor
é abrir caminhos, nós professores
somos iluminados por que participamos no desabrochar desses se-
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Kilma diz que assim como
ela toda a equipe que trabalha no
Antônio Campos, que já trabalhou
na iniciativa privada, não vê como se pode fazer diferença entre
alunos de escola pública ou privada, "o que temos aqui é possível
em qualquer escola basta comprometimento de todos".

“Trabalho em equipe é o segredo para os nossos resultados”

COMUNIDADE
Unidos em defesa dos idosos
por Louzianne Neves

No último dia 24 de outubro, representantes do Centro Sócio-pastoral de Mãe Luíza estiveram com o prefeito Carlos Eduardo Alves para entregar as mais de
20 mil assinaturas colhidas a
favor da criação de Projeto de
Lei que pretende deixar mais

claras as obrigações da Prefeitura
com as Instituições de Longa
Permanência para idosos.
O município de Natal é
responsável por manter financeiramente seis casas que, atualmente, abrigam, alimentam e cuidam de aproximadamente 300

idosos. O problema é que o valor
dos repasses não é reajustado há
cinco anos e a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência
Social se recusa a dialogar sobre
o assunto. O Fala Mãe Luiza vai
continuar de olho nessa negociação, que vai afetar diretamente
nosso Espaço Solidário.

Fala Mãe Luiza
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De Olho na Saúde
Prevenção em dose tripla!
por Ricardo Freitas
Não há dúvidas de que a
prevenção é a melhor aliada para
se conseguir uma vida saudável.
Os meses de novembro e dezembro são marcados por importantes
campanhas no que diz respeito a
prevenção do diabetes e do câncer
de próstata, representados pelo
Novembro Azul, além do dia
mundial de luta contra a AIDS,
que ocorre no dia 1 de dezembro.
No Brasil, segundo o
Ministério da Saúde, existem
cerca de 14 milhões de pessoas
com diabetes e são diagnosticados
aproximadamente 500 casos
novos por dia. Na sua forma mais
comum, o diabetes é uma doença
que começa de modo silencioso,
mas que pode levar à inúmeras
consequências, podendo causar
infarto e AVC, que são as principais causas de mortalidade no
diabético e podem ser evitadas
com medidas de prevenção da
doença. Esse ano, o tema da campanha é “Diabetes e vida saudável” e tem por objetivo alertar
para a importância de uma
alimentação saudável e da prática
de exercícios como principais
medidas para a prevenção e
controle dessa doença.
Além do Diabetes, o mês
de novembro também é marcado
pela campanha que incentiva o
diagnóstico precoce do câncer de
próstata, que é o segundo mais
comum entre os homens e, quando diagnosticado precocemente,

tem grandes chances de cura. No
Brasil, são 70 mil novos casos
todo ano e cerca de 13 mil pessoas morrem por ano por causa
dessa doença. O exame do toque e
o exame de sangue, quando
associados, consistem na principal forma de diagnóstico do
câncer de próstata.
Já no mês de dezembro, o
dia mundial de luta contra a Aids
tem a finalidade de conscientizar
as pessoas por meio da promoção
de campanhas de incentivo ao
diagnóstico e prevenção dessa
doença. Atualmente, 25% das
pessoas infectadas pelo vírus da
AIDS não sabem que estão
contaminadas,
reforçando
a

importância de se realizar o teste
para o vírus HIV. O exame é
rápido, gratuito, seguro e sigiloso.
Todos esses dados nos
mostram a importância de
mudarmos nossos hábitos e atitudes para conseguirmos uma vida
saudável. Cabe a nós tomarmos o
primeiro passo. Portanto, marque
esse compromisso com a sua
saúde e previna-se contra o
diabetes, o câncer de próstata e a
AIDS. Procure o seu médico e
faça os exames de rastreio.
Lembre-se: nossa maior arma no
combate à essas doenças continua
sendo a prevenção e o diagnóstico
precoce.
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Espaço Cultural
“A gente não quer só comida”
por Louzianne Neves
Quem olha para a adolescente Jane Gomes não vê muitas
diferenças com os outros jovens
de sua idade. É que, assim, de primeira, não dá pra ver a vontade
de transformar a realidade do
bairro de Mãe Luiza, que faz de
Jane uma idealista. Há pouco
mais de três meses, ela organizou
o evento “Mãe Resistência” com
o objetivo de arrecadar donativos
para as famílias afetadas pelos
deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas do mês de
junho.

FOTO: Cinthia Peixoto

Foi só o começo. A partir
daí, o evento se transformou em
projeto e sua agenda não parou
mais. A jovem passou a realizar

eventos na pracinha do bairro –
na rua João XXIII -, quase sempre
sem apoio e, como moradora, tenta levar um pouco de música, artes visuais e teatro para a comunidade. “O principal objetivo do
projeto é levar cultura para os
moradores de Mãe Luiza”, ressalta Jane.
Na primeira edição do
Mãe Resistência, no dia 26 de
julho, os participantes foram presenteados com uma oficina de
iniciação teatral com o ator Janyelson Firmino e com os traços de
graffiti do grupo RExistência
Crew. Ainda ouviram as músicas
do Mc Preguissa, das Caboclas
Mc’s e do Guy Da Leste e Mc
Polegar. Já na edição do dia 5 de

Mãe Resistência em evento cultural na praça da comunidade

setembro, a proposta foi trazer um
filme que fizesse os expectadores
refletirem, o escolhido foi:
“Zumbi somos nós”. Logo após a
exibição, os presentes foram
convidados a participar de uma
roda de conversa sobre as questões raciais no Brasil.
O terceiro e mais recente
encontro do Mãe Resistência
aconteceu no último dia 30 de
outubro com o tema “Poetizarte”.
Como nas outras edições, o evento teve uma proposta inovadora e
ofereceu um Sarau Poético para
os moradores do bairro. A artista
convidada foi Christalina, que
trouxe seus desenhos com o expovaral: “Olhar de pessoa louca”.
No palco passaram as bandas
Éris, Idiossincrasias, Modelo 13 e
Legalizados Rap, que tem moradores do bairro entre os componentes.
Jane pretende continuar
com as atividades do projeto e
espera que Mãe Luiza fique cada
vez mais próxima das manifestações culturais. “Eu vejo a arte como algo tão importante como alimentação. Eu participo do grupo
de teatro do SESC e acho que
falta esse tipo de atividade em
Mãe Luíza”, encerra Jane, ao menos até a próxima edição do Mãe
Resistência...

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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FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MÃE LUIZA 2014
CONVITE
Queridos irmãos e irmãs,
“A ALEGRIA DO EVANGELHO enche
nosso coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por
Ele e são libertados do pecado, da tristeza, do vazio
interior, do isolamento! Com Jesus Cristo, a alegria
renasce sem cessar.” (Evangelii Gaudium n.1).
Na festa deste ano, convidamos você e sua
família para juntos entrarmos nessa aventura de recuperarmos a alegria vivendo o Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo, tendo como base o documento
do Papa Francisco. Por isso, escolhemos como tema: PRATICAR O EVANGELHO PARA RECUPERAR A ALEGRIA DE VIVER e como Lema:
“Ai de mim se eu não evangelizar” (1Cor 9,16). Venha celebrar conosco a alegria de termos encontrado
o Senhor.
Pe. Inácio Henrique de Araújo Teixeira
PÁROCO
Pe. Robério Camilo da Silva
VIGÁRIO PAROQUIAL
A Festa da Padroeira de Mãe Luiza
2014, Nossa Senhora da Conceição, acontece
de 29 de novembro à 8 de dezembro, na Igreja
Católica do bairro, localizada na rua João
XXIII. A programação interna começa sempre
às 18h com a realização do Ofício de Nossa
Senhora, logo seguido pela Santa Missa às
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Eventos

A Casa Crescer e a escola Espaço Livre
promovem a 6ª Mostra Cultural 2014 com o
tema “Brincando, recitando e cantando na
praça” no dia 28 de novembro, a partir das 9h
da manhã na pracinha de Mãe Luiza.
A intenção do evento é compartilhar
com a comunidade o que foi vivenciado pelas
crianças e jovens, ao longo do ano, dentro dos
projetos educativos 2014 das duas instituições
de ensino.
A programação costa de material expositivo e apresentações culturais como: recital
de poesias e crônicas, brincadeiras coletivas,
recital de músicas e apresentação de esquetes
pelos alunos.
Toda comunidade é convidada a participar e trocar conhecimento!
REINVIDICAÇÕES
Alguns moradores da nossa comunidade pedem a CAERN (Companhia de Águas e
Esgotos do RN) que observem as ligações
clandestinas de fossas na rede de esgotamento pluvial. Algumas bocas de lobo transbordaram esgoto doméstico na rua João XXIII,
neste mês, exalando um cheiro insuportável
que perdurou por dias e causou transtorno à
todos que andam pela avenida.
Outra situação que vem causando transtorno à comunidade é a falta de manutenção
da COSERN (Companhia Energética do RN).
Alguns postes de iluminação passam semanas
com as lâmpadas quebradas, deixando algumas ruas do bairro muito escuras. Já está na
hora da companhia encontrar uma forma de
prevenir a depredação e evitar este fato.

19h30. Já a programação externa acontecerá
ao lado da igreja com diversas atrações culturais e religiosas logo após a missa.

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

