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O Poder é uma publicação, cujo
objetivo é divulgar as atividades
de promoção do ser humano
desenvolvidas pelo Instituto
Ramacrisna em 11 cidades da

O Instituto Ramacrisna é um oásis
de esperança na transformação de vida
para milhares de pessoas. Crianças,
adolescentes, jovens, adultos, sem
distinção de raça, cor, gênero, crença,
são recebidos e têm a possibilidade
de aprender, socializar, compartilhar
sonhos e construir uma nova história
para suas vidas.
Neste último número de O Poder
queremos dividir com todos os amigos,
colaboradores, parceiros e voluntários
nossa alegria em, apesar de todas as
dificuldades vividas em nosso país e no
mundo, podermos comemorar tantas
conquistas. Como exemplo, citamos
a aquisição de uma Impressora 3D
para o curso de Robótica Educacional
e a obtenção de novos equipamentos
para o curso de Robótica Industrial,
possibilitando
uma
capacitação
tecnológica mais abrangente, inclusive
inserindo no currículo do curso o

aprendizado do inglês. Destacamos
também a reforma do Centro Esportivo
José Farid Rahme, agora com gramado
sintético, que possibilitará um uso mais
constante pelas crianças e jovens em
suas práticas esportivas.
Sem contar os importantes prêmios
recebidos nesse ano: Melhores ONGS
para se DOAR 2018 - Criança Esperança –
Finalista do Premio Itaú Unicef e GPTW –
Melhores lugares para se trabalhar - MG.
Essas premiações validam a gestão,
transparência e resultados alcançados
pelo Instituto Ramacrisna.
Em fevereiro de 2019, o Ramacrisna
completa 60 anos de atuação
ininterrupta desenvolvendo atividades
em arte, cultura, aprendizagem, apoio
complementar a escola, esportes, cursos
profissionalizantes e ações de geração de
trabalho e renda.
Esperamos continuar contando
com o apoio das pessoas de bem,

que sabem que construir um mundo
melhor é um trabalho de todos nós.
São milhares de crianças e jovens
encaminhados para uma vida digna,
produtiva e transferindo esses valores
recebidos para seus filhos. Agradecemos
imensamente a contribuição de todos
vocês e compartilhamos esses resultados
positivos, de transformação de vidas.
Venha nos visitar será um prazer têlos conosco, apresentar as atividades e
conhecer nossos beneficiados. Acesse
o site ramacrisna.org.br e acompanhe
nosso trabalho pelas redes sociais.
Obrigado a você que é nosso
parceiro e você que ainda não é, faça
contato conosco e veja como fazer
parte dessa estória maravilhosa de
transformação de vidas.

região metropolitana de Belo
Horizonte. Propõe-se ainda
a divulgar os ensinamentos
de Sri Ramakrishna e seus
discípulos.
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NOTÍCIAS

Projeto
Viva o Esporte/Ramacrisna
Para garantir a oferta de

O convênio proporcionará

atividades que promovem a

a contratação de 51 novos

o

prática esportiva na cidade,

funcionários, aumentando o

núcleos

a Prefeitura de Betim, por

número de a t en d i me nt o nos

des ce nt r a liz a dos

meio da Secretaria Municipal

n ú cl eo s esportivos de 1.200

de Esportes (Seme), firmou

para

sendo

para praticarem esportes. A

e a maior oferta da qualidade de

uma parceria com o Instituto

crianças e adolescentes de

parceria entre SEME e Instituto

vida para os praticantes.

Ramacrisna em junho de 2018.

ambos os sexos.

Ramacrisna permitirá que a

2.200

alunos,

Através do Programa Viva
Esporte/Ramacrisna

comunidade

participe

das

os

atividades esportivas, físicas,

serão

recreativas e de lazer. Entre os

ma is

benefícios estão os estímulos

betinenses terão mais espaços

de saúde, educação, segurança

esportivos
e

Ramacrisna Realiza
1º Festival do Projeto Viva o Esporte
O evento marcou a reinauguração

por meio do Programa Viva o Esporte.

superfície, além de dispensar o uso de

Medioli, a Secretária de Esportes

do Centro Esportivo José Farid Rahme

O campo, que foi inaugurado em

irrigação e fertilizantes, possibilitando o

Andrea Avelar , o vereador Marcelino

e aconteceu no dia 20 de outubro, de

1996, foi revitalizado com a instalação

uso contínuo e diário das atividades.

e Raimundo Nogueira presidente

8h à 11 horas. A revitalização do

de grama sintética. A decisão de utilizar

espaço foi realizada em parceria com
a Secretaria de Esportes de Betim

Vice-

da Liga de Desportos de Betim,

o material se dá pela durabilidade,

prefeito de Betim Dr. Vinicius Resende,

amigos, alunos e comunidade que

economia, facilidade na manutenção da

representando

abrilhantaram a festa.

Américo Amarante Neto, Superintendente do Ramacrisna, Solange Bottaro Vice-Presidente do
Ramacrisna, Expedito Martins Chumbinho, Presidente do Ramacrisna, Dr. Vinicius Resende Vice-prefeito
de Betim, Gilberto Mendes, Administrador Regional Vianópolis, Raimundo Nogueira, Presidente da liga de
desporto de Betim e Andrea Avelar, Secretária de Esportes de Betim.

Estiveram

presentes
o

o

Prefeito

Vitorio

Participantes do Projeto Viva o Esporte comemoram a vitória erguendo troféu no
1º Festival do Projeto.
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EM DESTAQUE

6º FESTIVAL

PRIMAVERA

Em 2005 o Instituto Ramacrisna

Primavera, com duração de dois

música, capacitação teórica e prática,

baixo, violoncelo) e o Maestro Eliseu,

criou a Orquestra Jovem, trazendo

dias e o sucesso foi tanto que logo

troca de experiências e muita alegria

reunindo três gerações de músicos;

para a realidade das crianças e

passou para 3 dias de muita música

e emoção, vem se repetindo e a cada

a Banda Trinca com Blues; Paulinho

jovens de periferia em área rural de

e aprendizado. Esse é o momento

vez com maior presença de publico.

Serafim e Banda tocando Jazz; o

Betim o universo da música clássica,

em que os jovens músicos desde os

Para os participantes da Orquestra

Choro de Quintal com chorinho é claro

ampliando assim sua percepção

mais experientes até os iniciantes,

Jovem, o Festival proporcionou pela

e uma apresentação do Trio Amadeus

musical e consequentemente às

fazem uma reciclagem de seus

manhã ensaios, oficinas e audição

com um show especial de harpa

suas famílias e à comunidade onde

conhecimentos,

outros

dos alunos e após o almoço foram

encerrando o Festival.

residem. Com aulas teóricas e

gêneros musicais, compartilham com

feitas as apresentações dos músicos

práticas, focando instrumentos de

suas famílias seus talentos, enfim

e bandas convidadas.

corda: violino, viola, violoncelo e

respiram música três dias seguidos.

vivenciam

Na segunda noite a Orquestra
Jovem

Ramacrisna

realizou

um

O Festival deste ano abarcou

concerto, com participação de seus

contrabaixo e sopro como oboé, flauta

O 6° Festival Primavera aconteceu

vários gêneros musicais: a Família

73 músicos, tendo como convidados

transversal e clarinete. Em novembro

nos dias 29, 30 e 31 de outubro no

Barros composta pelos professores

especiais os seus familiares, amigos

de 2013, o Instituto Ramacrisna

Centro Cultural Ramacrisna. Esse

da Orquestra: Alexandre (sopro), Elias

e comunidade. Auditório lotado,

realizou o Iº Festival de Música

momento especial que envolve muita

(violino) e Wiliam (teoria musical,

muita emoção e lágrimas nos olhos.
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Apresentação do Paulinho Serafim e Banda

NOTÍCIAS

1ª Feira Cultural
dos Aprendizes
O Instituto Ramacrisna realizou em

exposições, a Feira contou também

junho de 2018 a 1ª Feira Cultural dos

com

Aprendizes. O tema foi Ramacrisna

ainda abertura da Orquestra Jovem

na Copa, e teve foco na diversidade

Ramacrisna. O objetivo foi promover

cultural dos países integrantes da

o contato dos alunos com outras

Copa do Mundo. Cada uma das 26

etnias e culturas, valorizando-as e

turmas

participantes

do

intervenções

artísticas

e,

projeto

respeitando suas características e

representou um país e características

crenças além de eliminar qualquer

como: culinária, música, cultura,

tipo de descriminação seja ela

trajes típicos, economia, politica,

racial, de etnia, social ou de

clima, curiosidades, etc. Além das

qualquer forma.

Alunos do Projeto Adolescente Aprendiz na feira Cultural
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Jovens do Ramacrisna

na Liverpool Hope University, na Inglaterra

A Liverpool Hope University
recebeu em 2018 a segunda edição
do “The Big Hope – Congresso Global
de Jovens da Grande Esperança” e
contemplou o Instituto Ramacrisna
com duas bolsas de estudo para
que o Brasil fosse representado no

evento. The Big Hope reuniu cerca de
1.000 jovens entre os dias 13 e 20 de
junho na Liverpool Hope University
para ouvir uma série de palestrantes,
fazer parte de discussões poderosas
e conversas significativas sobre uma
variedade de temas.

Suellen
Rudger,
fotógrafa
e
Cledemar Duarte, Jornalista, foram
os selecionados para representar o
Ramacrisna em Liverpool. Os dois
jovens fazem parte da Produtora
Antenados, e estão no Instituto
desde muito jovens. Os selecionados

afirmam que são muito gratos por
terem sido os escolhidos para a
viagem. “O Ramacrisna teve uma
grande participação para eu me
tornar quem sou hoje. Aqui aprendi a
trilhar um caminho de possibilidades
e a agarrar as oportunidades”,
afirma Cledemar que atualmente é
coordenador da Produtora Antenados.
Ele entrou na Ramacrisna aos 9
anos de idade e passou por diversos
projetos. Já a Suellen chegou no
Instituto através da escola integral
e com o tempo foi participando de
diversos projetos até chegar ao
Antenados. Foi de aluna a instrutora
e afirma que repassa para as pessoas
em sua volta, que oportunidades vem
e vão, basta nós estarmos atentos e
lutar para que nossos sonhos virem
realidade.”
Cledemar Duarte e Suellen Rudiger ao
fundo a Liverpool Hope University

NOTÍCIAS

Ramacrisna é Finalista

do Prêmio Itaú Unicef

comunicação,

parceria da instituição com a Escola

iniciativa do Itaú Social e do Fundo

o Prêmio Itaú-Unicef divulgou os

Municipal Desembargador Souza Lima,

das Nações Unidas para a Infância -

finalistas nacionais da sua 13ª edição.

desenvolve projetos sócio-educativos

Unicef, com coordenação técnica

Entre os 3.500 projetos inscritos,

em horário integral para cerca de 200

do Centro de Estudos e Pesquisas

100

crianças com idade entre 6 e 13 anos.

em Educação, Cultura e Ação

semifinalistas, e desses, 30 foram

“Estamos orgulhosos de chegarmos

Comunitária (Cenpec).

para a final nacional, sendo 20 na

a essa fase, depois de concorrer com

categoria 1 (OSC em Ação) e 10 na

3.500 projetos de todo o país, o que

categoria 2 (Parceria em Ação).

demonstra a qualidade das atividades

O Prêmio Itaú-Unicef é uma

Após processo de análise e
seleção realizado por um grupo de
aproximadamente 140 avaliadores –
representantes

das

instituições

organizadoras e parceiras do Prêmio –
das áreas da educação, assistência

social,

cultura

foram

e

selecionados

como

Ramacrisna

desenvolvidas dentro do projeto Escola

participou da categoria 2 e é o único

Integral e a sintonia entre a Escola e o

representante de Minas Gerais na

Instituto Ramacrisna”, conta Solange

final. O projeto “De mãos dadas”, uma

Bottaro, vice-presidente do Ramacrisna.

O

Instituto
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Ramacrisna: um dos Melhores Lugares

para se Trabalhar em Minas Gerais
Reconhecido em todo o Brasil
como instituição do Terceiro
Setor referência em projetos
de

Selo Melhores Empresas para se trabalhar

O

Instituto

autossustentabilidade,

Solange

Bottaro,

vice-

presidente da instituição.
O Ranking Melhores Lugares

o

Para Trabalhar é o padrão

Ramacrisna é a única instituição

de excelência para definição

social classificada entre os dez

de excelentes ambientes de

primeiros colocados.

trabalho e o Great Place to

“É motivador receber uma

Work é pioneiro em conduzir

Ramacrisna

o Instituto ocupa uma posição

premiação com o selo Great To

essa pesquisa presente em

foi um dos ganhadores do

na lista GPTW. Em 2017, o

Place To Work. É a confirmação

todo o mundo, em mais de 50

ranking Melhores Empresas

Ramacrisna foi eleito uma

de que estamos no caminho

países, nos seis continentes.

para Trabalhar GPTW - Minas

das

certo

Gerais e está entre as 10

para se trabalhar na categoria

sólido trabalho que contribui

melhores

na

Terceiro Setor e foi o único

de maneira efetiva para a

categoria Pequenas Empresas.

representante de Minas Gerais

transformação

Pelo segundo ano consecutivo,

no ranking nacional.

milhares de pessoas”, ressalta

instituições

melhores

instituições

e

construindo

da

vida

um

de

CAPA

Ramacrisna é Selecionado
para o Criança Esperança

O Instituto Ramacrisna é um
dos participantes do Projeto
Criança Esperança 2018, parceria
Rede Globo e UNESCO. Essa é
a segunda vez que o instituto
de Betim é selecionado para
participar do programa. Em
2008, o Criança Esperança, em
parceria com o Ramacrisna,
viabilizou a reforma do espaço
da Oficina de Brinquedos, onde
as crianças constroem seus
próprios brinquedos a partir do
reaproveitamento de madeira de
pallets e levam os brinquedos
para casa. A oficina continua em
atividade e é uma das preferidas
das crianças.

Para 2019, o projeto selecionado
foi o Mala de Leitura, uma mala
que se transforma em estante
expositora e funciona como uma
biblioteca itinerante.
O Projeto Mala de Leitura
tem como objetivo promover o
incentivo a leitura para crianças,
adolescentes e jovens, levando
a biblioteca para fora de suas
paredes,
promovendo
ações
literárias em diversos espaços e
despertando nas crianças o prazer
pela leitura e curiosidade em
saber o que acontece no mundo
dos livros.
O projeto irá contemplar
16 creches e/ou escolas nas

cidades de Betim, Esmeraldas,
Juatuba e Mateus Leme da região
metropolitana de Belo Horizonte,
sendo quatro Malas de Leitura
em cada cidade. Um escritor(a)
de livro infanto-juvenil visitará
cada cidade, para realizar um
momento lúdico com as crianças
com a Contação de Histórias e a

entrega das Malas e ao final do
projeto será realizado um Festival
de Histórias em cada cidade.
A chancela do UNICEF é um orgulho
para o Ramacrisna, que cumprindo
sua missão, irá levar para 4.400
crianças de 4 municípios, o prazer
e encantamento proporcionado
pela leitura.
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O Ramacrisna é uma das Melhores

Ongs do Brasil - De Novo

Com o objetivo de reconhecer as
melhores Organizações da Sociedade
Civil do país, o Instituto Doar e a Rede
Filantropia criaram uma premiação
para as ONGS que realizam um trabalho
sério, com gestão eficaz e transparente.
Pelo segundo ano consecutivo o
Instituto Ramacrisna recebe esse
prêmio, estando entre as 100 Melhores
Organizações Sociais do país, além
disso, foi selecionada também com a
Melhor em Assistência Social. O Prêmio
contou com mais de 1.700 inscrições
das 300 mil instituições em atuação no
país e avaliou critérios como: processos
administrativos, contábeis, financeiros
e de comunicação.
O Ramacrisna se preocupa com
gestão de seus processos e desde
2008 conta com o apoio da Fundação
Dom Cabral no desenvolvimento

de competências em gestão e
autossustentabilidade da organização,
tendo desde então alcançado
resultados
significativamente
melhores na obtenção de
recursos, credibilidade junto
aos parceiros, melhoria na
qualidade do atendimento
e número de pessoas
beneficiadas
O selo Melhores ONGS para
se DOAR vem referendar essa
atuação do Instituto Ramacrisna,
pois é um estímulo para a
Instituição e uma vitrine para
os potenciais doadores se
decidirem a doar.
ONGs exemplares merecem o
reconhecimento e o dinheiro de
doadores conscientes. É esse o objetivo
do Prêmio Melhores ONGs.

A vice-presidente Solange Bottaro e o superintendente Américo Amarante Neto
recebem o troféu e certificado do prêmio Melhores ONGs 2018, pelo 2º ano consecutivo.

NOTÍCIAS

Roda de Viola

no Instituto Ramacrisna
Para animar à noite de sexta-feira
dos moradores de Betim, o Instituto
Ramacrisna promoveu mais uma
edição da sua Roda de Viola. O evento
que teve entrada gratuita aconteceu
no Centro Cultural Ramacrisna. O
objetivo da iniciativa é preservar
a cultura local, a música de raiz e
valorizar um dos principais símbolos
da música popular brasileira, a viola.
A programação, bem diversificada,
contou com a presença dos músicos
Pedro Alvarenga; Marcelo Borges;
Anastácio e Léo Serra Negra; Zé
Pascoal, João Viola e Luiz Paixão; e
Sergio & Luís.
Show de Sergio & Luis
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Estilista Mineiro Assina

Nova Coleção da Associação Futurarte

Ronaldo Silvestre foi o estilista
escolhido

para

artesãs ensinando novas técnicas

a

e repassando seu conhecimento

mais nova coleção da Associação

de moda. Os acessórios criados

Futurarte. Essa não é a primeira vez

pela Futurarte são produzidos com

que o estilista participa de projetos

matéria prima reaproveitável.

desenvolvidos

desenvolver

pela

Associação,

Seguindo a tendência mundial da

em 2008 Ronaldo participou de

preocupação com a sustentabilidade

um workshop que resultou na

ambiental, a Futurarte sempre busca

apresentação

ao

soluções ecologicamente corretas

mundo da moda através de um

para seus produtos, dando utilidades

desfile no Dragão Fashion Brasil,

para materiais que a princípio já

em Fortaleza. Nesse mesmo ano,

estariam fadados ao lixo. “Com a

os produtos da associação foram

parceria nossa expectativa é criar

destaques no Paraná Business

pelo menos 30 novos produtos até o

Collection. Durante o projeto, o

final de 2018”, declara a presidente

estilista realizará oficinas com as

da Futurarte Maria de Oliveira Melo.

da

Futurarte

Ronaldo Silvestre com a equipe de artesãs da Futurarte

MENTE SÃ

O que
é o amor?
O amor significa
autoexpansão.
Quando você ama,
já não se sente
confinado dentro
do seu corpo,
mas percebe a si
mesmo nos outros
também. Assim, o
amor desenvolve
cada vez mais e
você transcende os
limites estreitos de
família, comunidade,
cidade, estado,
nação, raça, crenças;
sim, até mesmo da
humanidade, pois
finalmente sentirse-á identificado
como todos os

seres. Isso é
autoexpressão. E
quanto mais você se
expande, mais vida
você terá.
Nós sabemos
por experiência
própria, que quando
realizamos qualquer
ato de amor
desinteressado,
sentimo-nos livres e
cheios de vida; mas,
quando o egoísmo
nos pega pelo
pescoço, sentimonos contraídos
e “cercados”.
Esse fato foi
admiravelmente
expresso por Swami

Vivekananda:
“Expansão é vida;
contração é morte.
Amor é vida e
egoísmo é morte”.
O Amor é expansão,
portanto o amor é
vida. O egoísmo e
ódio são contração,
portanto são a
morte. Aqui está
o segredo da vida
plena.

Swami Satprakashananda
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MENTE SÃ

Arrisque-se
Muita

gente

passa

a

vida

escondendo-se, não quer que sua

m ante r ; i r á e m bora . A mo r t e

vida, à sua maneira. Estas são as

do que as ideas do passado e o

levará tudo.

únicas pessoas vivas. Arrisque-

que você virá a ser, nada mais são

mente duvide de coisa alguma.

Portanto, antes que a morte o

se um pouco mais! A própria

do que suas ideias do presente.

Deveria, pelo menos, se arriscar um

leve você deve ser capaz de jogar

ideia cria sua realidade. A ideia

Cada ideia torna-se uma semente

pouco mais. Arriscar-se é o único

todos os tipos de jogos. E quanto

funciona como uma semente. Se

e também sua própria colheita.

jeito de crescer. Quando mais você

mais arriscado o jogo, melhor,

você quiser servir, você servirá. O

Assim, simplesmente deixe que a

se arriscar, mais crescerá. A vida

porque ele dará uma vivacidade ao

próprio querer é o suficiente. Na

ideia fique aí.

só é alcançada por um alto preço.

seu ser. É por isso que as pessoas

verdade, não há nenhum “como”

O risco é o preço. Assim, se você

vão praticar alpinismo. O risco...

para isso.

não quiser estar numa vida apenas

Pendurada entre a vida e a morte

morna, então se arrisque viva

SERVIR é uma grande humildade.
É uma grande receptividade. É uma

de

grande passividade. Na verdade,

a pessoa se torna muito viva. Você

amor muito profundo. Não há um

não é um ato absoluto, porque não

perigosamente. Não há nada a

não pode sonhar – não pode nem

“como” amar.

tem nenhuma agressão em si. É

perder porque de mãos vazias você

mesmo pensar. O pensamento

veio e de mãos vazias irá.

para, os sonhos param. O risco

ai,

E ste j a pro nto p ara pe rde r,
porque nada é perdido. Tudo
o que lhe pertence é seu; não

Servir

é

um tipo de espera. Também serve

esteja.

quem apenas fica de lado e espera.

é tal que, de repente, você está

Sinta-a e deixe-a entranhar-se

Apenas espera e sempre que surge a

totalmente consciente.

profundamente. A idéia encontrará

necessidade é chamado.

apenas

se

fenômeno

esta

Se você observar as pessoas,

Portanto,

um

a

deixe

ideia
que

sua própria realidade. As ideias

Ele confia e espera. Ele está pronto.

há jeito de perder. E o q u e n ã o

verá

está

são realidades potenciais. O que

lhe per tenc e, n ão há j e i to de

buscando um tipo arriscado de

quer que você seja nada mais é

Lindananda

que

todo

mundo

10

Ramakrishna
A missão do Bhagavan Sri

Cristianismo, Islamismo, Judaísmo,

possuía

Ram akris hn a foi d emonstr ar

Zoroastrismo e Hinduísmo, como

Yoga, porém rara vez exerceu

com seu exemplo vivo que um

também

esses

homem verdadeiramente espiritual,

religiões do mundo. A missão de

o de curar enfermidades. Além

mesmo estando morto para o

Sri Ramakrishna foi proclamar a
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