Feliz Dia das
CRIANÇAS!
INFORMATIVO #10 Outubro 2015
1.

Programe-se!
12/out – Dia das Crianças
 12/out – Dia de Nossa Senhora Aparecida –
Padroeira do Brasil!
 13/out – Fundação da Casa do Pai (21 anos)


2.






15/out – Dia do Professor
18/out – Início do Horário de Verão
24/out – Festa do Projeto Dindo
Em 08 novembro – almoço e bazar

ANIVERSÁRIOS em outubro!



Dia 17 – Tio Fernando (conselheiro)

3.

Aconteceu!



Setembro – ato público em favor da ONG Francisco Bertoncello de Colombo.



6 novos moradores – jovens adolescentes da Bertoncello foram acolhidos pela ACP, que retornaram à ONG em
25 de setembro.



12/13 set – Anderson, Mateus, Matheus e Wiliseu foram a São Paulo participar do encontro de Jovens.



20 ingressos para CineSystem – foi aproveitado o feriado prolongado de 7 de setembro para irem ao cinema.



Acolhimento do Everson, de 11 anos.



19/set – início dos ensaios – 8 crianças foram aprovadas para participar do Coral de Natal do HSBC

4.

Nossos Agradecimentos!

À Família Cougo – Sr. Clarindo fez 80 anos e recebeu de presente toalhas de banho e lençóis que doou
para o uso das crianças!!!!
 À Familia Cavo – que no final de setembro fez uma grande doação de alimentos de todos os tipos!
 Ao Grupo CineSystem pelos ingressos de cinema.
 Aos doadores que contribuíram com: roupas, brinquedos e coisas para casa, uma cadeira de escritório, 1
impressora HP, 1 mochila novinha.


5.

Necessidades deste mês:
o
o



6.

1 mesa e cadeiras para a sala de estudo da casa 2;
Continuamos tendo de pedir a sua contribuição:
Frutas, verduras e legumes para as 2 casas
Leite integral

 Produtos de Higiene e limpeza
 Aumentar o número de doações de carne.

Generosidade e Superação

Ele é reconhecido como um dos dez melhores contadores de histórias do mundo. Sua própria história
rendeu um livro. E um filme, premiado pela UNESCO. Hoje, ele é um pedagogo de quase cinquenta anos, pai
adotivo de vinte e cinco filhos.
Aos seis anos, foi parar na extinta Fundação para o Bem-estar do Menor, levado por sua mãe, que
achava que aquele seria o caminho para, um dia, ter um filho doutor. Quando começou a sofrer maus-tratos,

fugiu. Ele tinha sete anos e foi a primeira de cento e trinta e duas fugas. Acabou sendo transferido para outras
cidades e perdeu o contato com a família. Aos treze anos, foi tachado de irrecuperável.
No entanto, um ato generoso mostrou àquele menino que ele poderia fazer a sua história diferente. A
pedagoga francesa, Margherit, visitando a instituição, não se conformou com aquela sentença. Ela olhou
profundamente nos olhos de Roberto Carlos e conversou com ele. Foi a primeira vez que alguém lhe
disse: Com licença, Por gentileza.
Margherit quebrou os prognósticos estabelecidos para aquele garoto fujão: o analfabetismo e a
marginalidade. Ela o ensinou a ler, o adotou e o levou para morar com sua família, em Marseille, na França.
E na escola, Roberto Carlos conheceu outras realidades.
Ele contava a sua história, sempre se colocando como vítima. No entanto, conheceu filhos de exilados,
órfãos de países orientais, crianças que haviam vivido e presenciado guerras. Descobriu que ele poderia
continuar a ser vítima ou buscar construir uma história diferente para si. Inspirado por aquela mulher, ele
voltou, posteriormente, ao Brasil, reconhecendo que no seu país era o seu verdadeiro lugar.
Voltou para Minas Gerais, a terra natal, reencontrou a mãe e os irmãos. Formou-se em pedagogia. E foi
fazer estágio na mesma FEBEM, em que fora um dos internos. Seu maior objetivo: tirar dali o máximo de
meninos, para que tivessem a chance de refazer as suas vidas. Em dois anos e meio, adotou seus primeiros
oito filhos. E os ajudou a reescrever a própria história, utilizando a regra: ter sonhos e planos.
Comenta ele: Ninguém dorme tranquilo sabendo que o próximo está mal. Eu precisava fazer algo. Nossa
família foi formada com a ideia de que, se a ajuda de alguém foi fundamental para nós, é preciso que seja
retribuída e compartilhada. Assim, todos se tornam responsáveis uns pelos outros.
E o contador de histórias diz que acredita que toda história pode ter final feliz. A prova disso, conclui, é
que a história que mais conto é a minha. Aprendi que, antes de ser respeitado, eu precisava me respeitar. E
foram as minhas experiências que me tornaram o que sou, um contador de histórias e palestrante
internacional.
Meu trabalho, hoje, só existe porque conto esta minha narrativa de generosidade e superação. O ser
humano tem predisposição para o bem. É só olhar direito para ver que todos possuem uma capacidade de
superação fantástica.
* * *
A história do menino, recordista de fugas da FEBEM, é verdadeiramente fantástica. E tudo mudou a partir de um
ato de generosidade. Depois foi superação, autoestima elevada e vontade de retribuir o bem recebido.
Redação do Momento Espírita, com base no texto Recontador de Histórias, de Jaqueline Li, da revista Sorria, de dez 2013/jan.2014, ed. MOL. Em 29.9.2015.

OBRAS:
O pedagogo Roberto Carlos dedicou boa parte de sua carreira como escritor aos livros infantis. Seus livros
possuem uma narrativa próxima às histórias narradas oralmente por ele, alguns acompanhados de CD de
audio ou DVD's com animações ou com a presença do próprio Roberto Carlos contando as histórias. Sua
obra consiste dos seguintes livros:




Resgatando e Contando Nossas Histórias
Folclóricas



A Arte de Construir Cidadãos: As 15 lições da
Pedagogia do Amor
When The Night is Dark in Brazil



O Dia depois de Amanhã em Minas



Marambaia



O Morro e a Morte



O Contador de Histórias

MAIS sobre Roberto Carlos Ramos
http://www.robertocarloscontahistoria.com/contador.asp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_Ramos
http://globotv.globo.com/rede-globo/encontro-com-fatima-bernardes/v/hoje-pedagogo-roberto-carlos-ramos-tevepassagem-pela-febem/2521655/
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