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Santos

Após ação do Conselho Comunitário
junto ao Ministério Público, CAERN
retoma as obras de saneamento que
estavam paradas a mais de dois anos
na comunidade. A expectativa é que
essa nova “etapa” beneficie cerca de
250 famílias de Mãe Luiza, coletando
o esgoto e o enviando para tratamento na ETE do Baldo.
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Estação de Tratamento (ETE) do Baldo

Especial
Especial
Em comemoração ao dia da consciência
negra, 20 de novembro, conversamos com
Maria de
Lourdes (DINHA). Grande
ativista no bairro, “Dinha” é engajada em
várias entidades comunitárias.

Há cerca de 20 anos, o Jornal Fala
Mãe Luiza desenvolve a comunicação
comunitária no bairro. Nesses 30 anos
de Centro Sócio sua trajetória não
podia ficar de fora.
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“ Endireitem-se os
caminhos tortuosos e
aplanem-se as veredas
escarpadas”.
Isaías 40, 4
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 Festa da Padroeira

 A poesia é de quem a lê

Nossa Senhora da Conceição

 Porquês?!
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Editorial
“Mãe Luiza não só está
falando, está gritando: PAZ
SIM, VIOLENCIA NÃO.
Nos
últimos
dias
no
município de Natal e grande
Natal a mídia tem divulgado
o índice de assassinatos
bastante elevado que tem nos
preocupados. Todos nos
perguntamos o porquê de
tudo isso e as repostas são
muito vagas; trata-se de um
vasto universo muito complexo demonstrando que nossa
sociedade está doente. Todos
nós fazemos parte deste
corpo e cada um reage de
maneira diferente: uns acham
que não tem jeito outros
dizem que o jeito seria a pena
de morte ou penas mais
severas, outros são indiferentes; uns que falam e não
agem, outros que agem, mas
não falam. Precisamos agir
organizadamente, fortalecendo as instituições apoiando as
iniciativas já existentes e
ousando criar outras.
No bairro de Mãe Luiza, ultimamente essa onda de
violência tem se acentuado
mais. Muito nos entristece,
pois quando vamos ver, são
jovens com menos de 20 anos
que têm suas vidas interrompidas. Todo o trabalho do
Centro Sócio Pastoral N. S.
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Pe. Robério Camilo

da Conceição que está
completando 30 anos, é em
função da construção de uma
Mãe Luiza de Paz, fraternidade, respeito e dignidade para
todos. Atendemos diariamente
um público fixo de cerca de
550 pessoas, na Escolinha Espaço Livre, na Casa Crescer e
no Espaço Solidário. Para
fortalecer mais o nosso propósito de uma comunidade sem
violência,
sem
drogas
apostando no potencial da
juventude estamos concluindo
a construção do Ginásio de
Esporte na Escola Estadual
Dinarte Mariz. Em 2014
contaremos com este grande e
bonito
equipamento
que
servirá como espaço de
reunião
da
juventude,
principalmente.
Para tudo isso acontecer conforme a vontade de Deus, a
comunidade se reúne mais
uma vez para celebrar a festa
de sua padroeira Nossa
Senhora da Conceição e
escolheu
como
tema:
RAINHA DA PAZ, ROGAI
POR NÓS. Sob o olhar
materno de nossa Mãe
Santíssima que não abandona
seus filhos, clamamos por:
PAZ SIM, VIOLENCIA
NÃO.

Capelas Nossa Senhora
da
Conceição e Aparecida
Domingo
14h - Encontro quinzenal de
Coroinhas
17h - Missa em Aparecida

Segunda
19h30 - Legião de Maria

Terça
19h30 - Ensaio do Ministério
de Música

Quarta
19h30 - Legião de Maria
19h30 - Reunião do Batismo
para pais e padrinhos, exceto
na primeira quarta do mês.
19h30 - Encontro de jovens
com o Shalom

Quinta
19h30 - Adoração

Sexta
15h - Terço da Misericórdia
na Capela da Conceição
15h30 - Missa no Espaço Solidário
19h30 - Missa da 1ª Sextafeira do mês.

Sábado
5h30 - Ofício de N. Senhora
na Capela da Conceição
8h - Pré-catequese
15h - Encontro do Grupo de
Jovens Atletas de Cristo
15h - Catequese
15h30 - Ensaio do Ministério
de Música
18h - Ofício de N. Senhora,
em Aparecida
19:30 - Santa Missa
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20 de Novembro
Dia
da
Consciência
Negra

“ O negro é como um remo
Enfrentando a maresia
Enverga, entorta e não quebra
Transforma a vida num dia
É o mar em céu aberto
É a imensidão vadia”.
Paulo Ricardo de Moraes
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Fala Mãe Luiza: Qual é o papel go, fui discriminada por uma
dos negros na sociedade atual?
vice-diretora que não aceitava a
Dinha: Estamos buscando o minha presença em sua sala; no
nosso espaço através da nossa período em que fui conselheira
capacidade e bons desempenhos. suplente, havia uma companheira que não aceitava uma negra
Onde você se vê dentro desse no conselho; hoje, quando vou
contexto?
substituir um professor, alguns
Dinha: Consegui ser conselheira alunos não aceitam, mas de itutelar, 1ª secretária do CDMLA mediato converso com eles sobre
(Centro Desportivo de Mãe a questão do racismo. Essas
Luiza e Aparecida) e sou ativa atitudes demonstram como o
preconceito ainda está enraizado
na minha comunidade.
em nossa sociedade.
Como você vê a mulher negra na
Como educadora, qual é a sua
atualidade?
opinião sobre a lei de cotas para
Dinha: No passado, a mulher negros na Universidade e outras
negra não tinha acesso a traba- medidas adotadas pelo governo?
lho em locais que tivesse pessoas
brancas, ou melhor, de pele Dinha: Se os negros tivessem a
clara; não participava de oportunidade de fazer um ensino
entidades comunitárias e tinha fundamental de qualidade não
dificuldades para entrar em uma precisariam de cotas para entrar
faculdade. Hoje, a mulher negra na Universidade. Não só o negro,
já conquistou tudo isso, demons- mas todos que fazem parte das
minorias. O problema não são as
trando que é capaz e tem valor.
medidas assistencialistas, mas as
Fale sobre o preconceito:
oportunidades de igualdade
Dinha: No meu primeiro empre- social que são negadas.

Marinho

Maria de Lourdes de França,“Dinha”, 43, moradora de Mãe Luiza desde os nove dias
de nascida, conversa conosco sobre o papel do negro na sociedade atual. Sua experiência
de vida reforça a importância de se comemorar a consciência negra em 20 de novembro.

“A mulher negra é capaz e tem valor”

Como se dá o seu engajamento
nas entidades do bairro?
Dinha: Meu envolvimento com
as entidades comunitárias começou aos dezoito anos, quando me
sindicalizei ao SINTE (Sindicato
dos Trabalhadores em Educação). Participei de movimentos
na comunidade de Mãe Luiza,
como aquela grande discussão
sobre os adolescentes. Já
representei o conselho de pais da
Escola Municipal Antônio Campos, atuei no CDMLA como 1ª
secretária e coordenadora do
projeto Farol do Futuro.
Bate Bola
Conquista: Participar do
CDMLA
Sonho: Comunidade unida
Luta: Pelo bairro
Reconhecimento: Do trabalho
Alegria: Frutos do Trabalho
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CAERN é obrigada a retomar ligações de esgoto na comunidade
por Junior Marinho
Há cerca de três meses, as obras
de saneamento básico foram
retomadas na comunidade pela
Companhia de Águas e Esgotos
do Rio Grande do Norte
(CAERN). Trata-se da finalização do esgotamento do bairro,
cujas as obras ficaram paralisadas por mais de dois anos.
De acordo com informações
obtidas junto à CAERN, serão
investidos cerca de R$ 300 mil
para realizar as ligações interdomiciliares do tipo convencional,
conectando o esgotamento interno de cada casa com a rede de
esgoto central que corta as
principais ruas de Mãe Luiza.
A obra está sendo executada
pela F2 Engenharia, e a previsão

é que esteja finalizada no
segundo semestre de 2014, o que,
de acordo com a CAERN,
beneficiará cerca de 250
famílias.

Ainda segundo Nilson, da 5ª
Travessa João XXIII até a rua
São Jorge , por trás do Posto
Policial, ainda não existe nem
rede de esgoto central, o que
precisa ser realizado para que as
Segundo Nilson Venâncio, presiligações domiciliares sejam
dente do Conselho Comunitário
interligadas e escoadas.
de Mãe Luiza Padre João Perestrelo, a obra só foi retomada O fato é que, muitas casas que
porque a entidade moveu uma estão sendo consideradas como
ação junto ao Ministério Público dentro das saneadas não o
exigindo a finalização do esgota- foram, porque suas tubulamento, de forma que o restante ções precisavam adentrar o terreno de outros imóveis, e muitos
do saneamento fosse concluído.
proprietários se recusaram a
“Não entendo os dados disponicolaborar com a CAERN.
bilizados pela companhia. De
início eram 300 casas sem as Nesse sentido, como Mãe Luiza é
ligações, e depois de um levanta- um bairro com muitas ladeiras,
mento apareceram mais 100”, esse procedimento se faz necessário. É preciso que a comunidade
comentou o Conselheiro.
tenha clareza dessa questão e
contribua, também, realizando a
sua parte.
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Marinho

Destino do Esgoto

João XXIII interditada devido a problemas pela falta de saneamento

As águas servidas coletadas em
Mãe Luiza são destinadas a
Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE) do Baldo. A
interligação das casas nessa rede
central evita o lançamento de
esgotos nas vias públicas, o que
previne a proliferação de diversas doenças hídricas.
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Há mais de 20 anos comunicando em Mãe Luiza
por Junior Marinho
Desde o princípio de sua circulação, que remota ao início da década de 1990, o jornal Fala Mãe
Luiza é uma forte experiência de
jornalismo comunitário, onde os
moradores de Mãe Luiza encontram espaço para discutir assuntos pertinentes a rotina do bairro. Seu idealizador, padre Sabino
Gentili, o concebeu como um
meio de interseção entre as diversas vozes que povoam a comunidade que o nomeia.
Sua estrutura editorial é composta por seções que comportam
artigos de opinião, receitas, poesias, dicas de saúde, divulgação
de cursos e eventos; denuncia de
violações de direitos, e notas
sobre acontecimentos do bairro.

Uma das primeiras edições - 1993

Na seção “Gente do Morro”, por
exemplo, as diversas personalidades do bairro são entrevistadas, compartilhando experiências de vida e ideologias, contribuindo assim para a construção
de um imaginário coletivo de
pertencimento e ligação entre os
moradores da comunidade.
Já no espaço intitulado “Social”
é vinculado notícias e reportagens que versam sobre assuntos
atuais que estão movimentando
o bairro e merecem um certo destaque. Esses são alguns exemplos de seções, dentre outras, que
Edição de despedida de Pe. Sabino
estruturam o jornal.
za ampla, diversa e social. Oportunizando a discussão de aspecComunidade em foco
tos positivos e negativos da coAtravés das páginas do Fala, ao munidade de uma forma salutar,
longo desses aproximados 20 na tentativa de contribuir para a
anos de caminhada, os principais quebra do estereótipo de “bairro
movimentos sociais que perpas- periférico problema”, onde apesam a história de Mãe Luiza, nas os assuntos de cunho policial
reconhecida internacionalmente são relevantes.
como uma comunidade pungente
e engajada nas lutas sociais, to- Nosso intuito é ajudar a comunimam rosto e são publicizados. dade a refletir sobre sua particiAqui o enfoque é diferenciado pação no processo democrático,
daquele dado pelos veículos de a se mobilizar para as lutas
comunicação tradicional da cida- comunitárias e na resolução de
problemas que envolvem o
de de Natal.
bairro como um todo.
O primordial para nós é comunicar de forma clara uma Mãe Lui- Vida longa ao Fala Mãe Luiza.
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Primeira etapa será entregue em dezembro
por Júnior Marinho
A obra da Rua Verde "Alameda Padre Sabino
Gentili", em sua primeira etapa, que compreende a
Pracinha de Mãe Luiza e o entorno da Igreja
Católica, está 70% concluída. Segundo o mestre de
obras da empresa Plantacon Construções Ltda., a
previsão é que a obra seja entregue ainda em
dezembro.

De 03 a 04 de dezembro, das 8h30 as 17h30, acontece a 5º Mostra Cultural do Centro Sócio Pastoral
Nossa Senhora da Conceição.
Neste ano de 2013, a mostra desenvolve a temática “CSPNC: Memória e Desenvolvimento Local”,
em comemoração aos 30 anos do centro.
Toda comunidade é convidada a celebrar, juntamente com os diversos espaços do Centro, esse momento de festa.

O valor da obra é de R$ 613.980,82, e seria
entregue dentro do prazo de 120 dias a partir do
início das obras, no entanto esse período já foi
ultrapassado.
Na terça-feira, 5 de novembro, houve uma
reunião com representantes da comunidade para
definir a segunda fase da obra, que se estenderá do
Centro Social até as proximidades do Campo de
Futebol. Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB)
um piloto do restante do projeto.
Uma das solicitações dos moradores da região, é
que se observe a questão da drenagem próxima ao
Mercadinho do Deda, pois em dias chuvosos ainda
fica alagado, apesar do saneamento realizado pela
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do
Norte (CAERN).
A expectativa é que a voz da comunidade seja
levada em consideração na finalização do projeto,
que será apresentado no ano que vem.

Conselho Editorial

Jornalista Responsável

Elaboração

Josélia Silva
Júnior Marinho

Júnior Marinho

Centro Sócio Pastoral Nossa
Senhora da Conceição
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Edilsa Gadelha

Diretor: Pe. Robério

Revisão: Josélia Silva
Impressão: EDUGRÁFICA
Tiragem : 1.000 exemplares
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Espaço Cultural
Centro Sócio lança livro com textos de Pe. Sabino
Com o título “A poesia é de quem a lê” o Centro
Sócio-pastoral Nossa Senhora da Conceição
(CSPNSC), através da organização de Ion de
Andrade, lança livro com escritos de Pe. Sabino
Gentili na Livraria Saraiva do Midway, as 18h,
dia 4 de dezembro.
A publicação é uma compilação dos diversos
editoriais publicados aqui mesmo, neste veículo,
Jornal Fala Mãe Luiza, ao longo dos mais de 20
anos em que Pe. Sabino falou à comunidade
sobre os mais diversos assuntos, como: religião,
política, família, comportamento e sociedade.
O padre Sabino Gentili foi diretor do colégio
Salesiano São José, diretor do SOS criança,
responsável pela Livraria Paz na Terra e pela
Rádio Rural, tradutor de italiano, mas do que
mais gostava era a sua condição de vigário
paroquial de Mãe Luiza. Fundou o Centro Sócio
Pastoral Nossa Senhora da Conceição, entidade
que acompanhou e acompanha a caminhada da
comunidade de Mãe Luiza, sempre à escuta do
povo.

Porquês?

porquês e mais porquês.

Tudo na vida tem um porquê.

Por que será?!

Por que será? Por quê?

Porque a vida e o tempo

Porque!

são momentos cheios de porquês. Por quê?

Tantos porquês...

Porque isso é a vida! Por quê?

Só há uma explicação para os porquês.

Porquês?

O tempo!

Ô, vida!

Porque momentos revelam

Deca Lima

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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Notas

Festa de Nossa Sra.
da Conceição
Com o lema “Paz sim, violência
não” pároco de Mãe Luiza
chama a comunidade à celebrar
mais uma festa de Nossa Senhora da Conceição, de 28 de
novembro a 8 de dezembro.
Queridos irmãos e irmãs,
A paz é um valor sem fronteiras
e todos nós somos convidados a
sermos seus instrumentos. Jesus
nos constituiu, pelo Batismo,
embaixadores de sua PAZ. “Eu
vos deixo a paz, eu vos dou a
minha paz...”. Na festa da
Imaculada Conceição nos propomos refletir, repensar e nos comprometermos com um mundo de
paz. Por isso escolhemos como
lema de nossa festa: “PAZ SIM,
VIOLÊNCIA NÃO”. O aumento
da violência em no nosso bairro
muito nos preocupa. O mau não
pode vencer. Por isso escolhemos
como tema: RAINHA DA PAZ,
ROGAI POR NÓS. Nós que
somos da paz precisamos ter
mais atitudes que demonstre
isso. Venha celebrar conosco e
nos fortaleceremos para que o
bem prevaleça.
Pe Inácio Henrique de Araújo

&
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Eventos

Programação: Festa da Padroeira 2013
29/11(Sexta feira)
19h Abertura e hasteamento da
Bandeira
19h30 Missa de Abertura da Festa
Tema: Rainha da paz, rogai por
nós!Celebrante: Pe. Robério Camilo
Noiteiros: Pastorais e setores
30/11(Sábado)
18h Ofício de Nossa Senhora
19h30 - Missa
Tema: Família, berço da civilização
do amor e da Paz
Celebrante: Pe José Daniel Nunes
Noiteiros: Matriz, Setores Bacia e
Barro Duro, Pastoral Familiar
01/12(Domingo)
12h Feijoada
18h Ofício de Nossa Senhora
19h30min - Celebração
Tema: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa Paz
Celebrante: Diácono Francisco Lima Noiteiros: Casa do Bem, Ministérios de música, Alto da Colina
02/12(Segunda feira)
18h Ofício de Nossa Senhora
19h30 Missa
Tema: A sociedade organizada gera
a paz
Celebrante: Pe. César Luiz de Morais Noiteiros: Terço da Misericórdia e Terço dos Homens, Todos os
projetos sociais, Setor de Aparecida
03/12(Terça feira)

Pároco 18h Ofício de Nossa Senhora
Pe Robério Camilo da Silva 19h30 Missa

Tema: A escola geradora de uma

Vigário Paroquial cultura de paz

Celebrante: Pe Marcelo Cezarino
Setor: Praça e Caixa D’Água
Noiteiros: Escolas da comunidade,
Comunidade de Sant’Ana
04/12(Quarta feira)
18h Ofício de Nossa Senhora
19h30 - Missa
Tema: Justiça e Paz se abraçarão
Celebrante: Pe. Francisco Fernandes Noiteiros: Setores: Brisa do
Mar, São Francisco, Catequese, coroinhas e Ministros
05/12(Quinta feira)
18h Ofício de Nossa Senhora
19h30 - Missa
Tema: Criança, esperança da Paz
Celebrante: Pe. Ednaldo Virgilio
Noiteiros: Espaço Livre, Casa Crescer, Setor Severino Bezerra, Legião
de Maria e Mãe Rainha
06/12(Sexta feira)
18h Ofício de Nossa Senhora
19h30 - Missa
Tema: A experiência dos Idosos
constrói a Paz
Celebrante: Diácono Márcio
Noiteiros: Espaço Solidário, Todos
os grupos de Idosos, setor Posto
Policial, Dízimo e Liturgia
07/12(Sábado)
18h Ofício de Nossa Senhora
19h30 - Missa
Tema: Jovens construtores da Paz
Celebrante: Pe Luis Paulo da Silva
Noiteiros: Juventude e Crisma, setor da Conceição e Campo
08/12(Domingo)
05h Alvorada e café comunitário no
Farol
17h Missa de encerramento - Procissão
Celebrante: Pe. Inácio Henrique

