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Queridos amigos e amigas,

Com muita alegria contamos para vocês um pouco da Vida na Fundação Vida para Todos ABAI. Há 
32 anos estão germinando sementes que foram colocadas na terra fértil de Mandirituba no Paraná. 
Podemos comparar a ABAI a uma árvore que tem raízes em vários países e um tronco forte encima 
do morro da antiga Estrada municipal Campestre dos Paulas no grande município de Mandirituba. 
Esta árvore tem muitos galhos, folhas, flores e frutos brasileiros como um centro sócio-educativo 
para 120 crianças, a Comunidade Terapêutica para 25 adultos e a área de agroecologia com gado 
leiteiro e plantações orgânicas para nosso sustento.

É um grande privilégio poder cuidar desta obra abençoada por Deus, dia após dia, junto com muitos 
amigos colaboradores.  A grande árvore ABAI deixou mudas ao seu redor como o Restaurante, a  
horta comunitária e a Reserva Mãe da Mata, com uma casa para retiros e uma trilha ecológica, que 
está sendo visitada por alunos(as) das escolas e outros amigos da natureza. 
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ROMARIA DA TERRA

A Romaria da Terra
é pra gente se ajudar

e defender a Mãe Terra
de quem só quer explorar

A romaria defende
 o pequeno agricultor
que quer terra pra plantar
e através do seu suor
tirar dela o seu sustento
e pra ela dar valor

por isso em Mandirituba
acolhemos com alegria
dia 19 de agosto
foi mesmo um belo dia
este grande movimento
esta grande romaria

O povo que não conhece
ficou um pouco assustado
pois achava que o romeiro
era um povo desocupado
que só quer invadir terra
por todo o nosso Estado

Mas depois da romaria
foi grande a admiração
viram os romeiros rezando
cantando com animação

E na praça da cidade
uma linda celebração
e ficaram impressionados
com tamanha organização
quando a romaria acabou
não ficou um papel no chão

Agradecemos a todos
da nossa comunidade
que ajudaram na Romaria
por sua  solidariedade
Nós todos somos Romeiros
e vamos seguir em frente
caminhando eternamente
Por justiça e igualdade.

Luis Carlos Martins

e falar numa só voz
para o mundo escutar

denunciando os opressores
sem nenhuma confusão

Uma grande caminhada
com gente a perder de vista
Apresentações culturais
tinha um monte de artista
celebrando a vida no campo
de maneira realista

Nossa Missão

Construir, em rede, caminhos dignos de vida por meio de programas em 
Agroecologia, Educação Infanto Juvenil e Comunidade Terapêutica.

DESTAQUES

Novo site está online

Projetos de sustentabilidade 
e economia de energia.

26ª ROMARIA DA TERRA EM 
MANDIRITUBA

Realizada em Mandirituba no dia 19 de agosto, 
domingo, foi um sucesso em organização e 
participação. Pela manhã os romeiros foram 
acolhidos pelas crianças, adolescentes, 
educadores, funcionários e voluntários da 
ABAI, que organizaram um portal muito bonito 
e um pequeno trio elétrico para recepcionar os 
romeiros. 

Animados pela banda da ABAI, os romeiros 
foram bem recebidos e encaminhados ao café 
da manhã, organizado pela CPT e voluntários 
de Mandirituba e região vizinha. 

Foi feita a acolhida oficial pelo trio elétrico da 
Romaria e teve início a grande celebração da 
terra, refletindo sobre as plantações de pinus e 
pinheiro, grandes destruidoras das matas e sua 
biodiversidade, com diversos cantos e criativos 
ritos de religiosidade popular.

Em seguida aconteceu a grande marcha, com 
muita música e animação da banda oficial da 
Romaria. A marcha teve como destino uma 
chácara cedida gratuitamente por uma família 
da comunidade de Mandirituba, um local muito 
lindo com muita biodiversidade, lembrando os 
temas discutidos durante a romaria, onde 
aconteceu o almoço e a celebração final. O 
evento encerrou-se aproximadamente às 15:00 
horas.

Luis - Adm Fvida ABAI

Hoje a vida dentro e fora da ABAI está passando por muitas mudanças de 
clima, cultura, política e condições financeiras. Tudo está em movimento.  
As nossas doações de fora do país diminuíram muito. Somente podemos 
cumprir nossa missão se conseguirmos mais apoio de fontes brasileiras, 
como igrejas, empresas, escolas, ongs e outros doadores.  

Somos muito gratos por tantos gestos de solidariedade como, visitas, 
doações, participação nos eventos que a ABAI realiza junto ao município e a 
outras entidades sociais e ambientais da região.
Gestos solidários de amigos como vocês são a energia que possibilita a 
continuação do trabalho em prol daqueles que mais precisam. 
Deus ilumine a todos. Um bom fim de ano e um Feliz Natal.

Heidi Ruth Wyss, Presidente da ABAI

VOCÊ QUER NOS AJUDAR?

Para conseguir mais recursos para nossos 
projetos precisamos registrar nossas 
atividades e melhorar nossa divulgação, por 
isso estamos organizando uma campanha 
para a compra de uma câmera fotográfica e 
uma filmadora. Você pode doar qualquer 
valor ou o próprio equipamento.

Fundação Vida Para Todos Abai
Banco do Brasil - Ag.: 2266-7 - Cc.: 23586-5

Conta para doação: 

Cozinha Comunitária está pronta!

Preparamos com gratidão as refeições na nossa 
cozinha comunitária, graças as doações de 
muitas pessoas solidárias. Muito obrigado!

Desenho feito por Adolfo Pérez Esquivel, prêmio 
nobel da paz em 1980, citando a ABAI com uma 
árvore da vida.

O voluntário suiço, Charles Glauser, com a ajuda dos 
funcionários Carlos, Nilson e Everton, está desenvolvendo na 
ABAI uma série de projetos visando a economia de água e 
energia elétrica e buscando formas de energia sustentável. O 
objetivo é a ABAI consumir os recursos naturais de forma 
consciente e coerente com seus princípios sócioambientais e 
economizar os recursos financeiros. 

Entre os principais projetos está acontecendo:

Ÿ Revisão e revitalização de todo o sistema elétrico da ABAI, 
com a ajuda do Everton e do Nilson (moradores e funcionários 
da instituição);

Ÿ Cisterna de captação da água da chuva para lavagem do 
estábulo;

Ÿ Sistema de aquecimento solar para uso na cozinha 
comunitária e nos chuveiros com captação de calor do fogão a 
lenha e da chaminé;

Ÿ Revisão e implantação de novo sistema de central 
telefônica;

Ÿ Revisão e manutenção de cabos e equipamentos da rede de 
computadores;

Charles ainda está fazendo uma planta técnica e predial de toda a 
ABAI afim de facilitar futuras necessidades de manutenção e 
elaboração de projetos.
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ABAI - SERPAJ

C R I A N Ç A S  D A  A B A I  P L A N T A M  
ÁRVORES NO «DIA DA CRIANÇA 
ABAIANA»
 
As crianças da ABAI comemoraram o Dia das 
Crianças num evento cativante.
Iniciaram com uma animação musical que 
motivou a interação e ressaltou a temática da 
Natureza.

Na sequência assistiram pequenas cenas do 
Filme do Shrek e pequenos teatros feitos pelos 
educadores destacando o valor da autoestima, 
amizade e família.

Após esse momento, todos assistiram o Teatro 
de Bonecos coordenado pelo educador 
Ubirajara junto à equipe dos demais 
educadores. Na apresentação eles ressaltaram o 
espaço da ABAI como uma família na qual todos 
compartilham suas experiências e alegrias.

As crianças fizeram um gesto concreto pelo Dia 
da Criança, plantaram 30 árvores. Em 
pequenos grupos fizeram essa experiência, 
reforçando seus compromissos com a Natureza.

Finalmente, todas as crianças tiraram fotos e 
receberam de presente uma caneca de Shrek e 
chocolates como símbolo do evento.

Centro de Educação Mãe Terra

TORTA DE REQUEIJÃO

Massa:
3 ovos
3 xícaras de açúcar
100 grs de margarina
1 colher (sopa) de royal
2 xícaras de maizena
Trigo até dar ponto, amassar bem até desgrudar das mãos

Recheio:
400 grs de requijão
2 ovos
2 colheres de margarina 
2 xícaras de açúcar
Bater tudo no liquidificador até ficar cremoso

Modo de fazer
Forre uma forma grande com a massa. Coloque o recheio 
dentro e espalhe bem. Assar por 40 minutos

" Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que 
lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e 
são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são 
imprescindíveis"

Não é a liderança, nem o valor, nem o companheirismo 
onde se resumem os relacionamentos, o elemento mais 
essencial para isto chama-se confiança.

Ubirajara -Coordenador Terapêutico

SOL, ÁGUA E NUTRIENTES

Música (quero sentir a natureza)

Existe na China um provérbio muito antigo que diz: "A 
Agricultura é a arte de cultivar o sol".Esta é uma maneira 
diferente de se referir a um dos processos básicos 
responsáveis pela manutenção da vida no planeta: a 
fotossíntese.

É um processo tão presente no dia a dia da agricultura que 
quase não paramos para refletir na sua importância. Todas 
as plantas têm capacidade de transformar a energia da luz do 
sol em energia para a sua sobrevivência, bem como para a 
sobrevivência de todos os seres que vivem na Terra. A 
fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem 
matéria orgânica a partir de substâncias que estão no ar. 
Para fazer isto, a parte verde da planta aproveita a energia 
que está na luz do sol. E como a luz do sol é um recurso 
natural, renovável e abundante, deve ser utilizado da 
maneira mais intensa possível.

Quero sentir a natureza, ouvir ela cantar e cantar com ela
Quero sentir o cheiro da mata, ouvir as cascatas numa paz 
tão bela 2x
E com o som da chuva eu quero (me deitar)3x
E com o show dos passarinhos eu quero (levantar)3x       
(repete tudo)

E o que é a fotossíntese?

‘'chegará um dia, em que o homem conhecerá o intimo de um animal 
e neste dia todo crime contra o animal, será contra a humanidade.''  
                                                     

Leonardo da Vinci

Gilberto - Educador Ambiental da ABAI

Letra e música: Criação coletiva das crianças e educadores 
do projeto de Educação Ambiental

Agroecologia


