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Editorial

1945 – 2020: 75 anos de
publicação da revista O Poder
Após 6 (seis) décadas de trabalho
incansável de um grupo de voluntários,
funcionários dedicados e milhares de alunos
atendidos e formados, por meio de aulas
presenciais na sede do Instituto Ramacrisna em
Betim, no núcleo Belo Horizonte e em cidades
da Grande BH, eis que surge a pandemia.
Este
novo
cenário,
inimaginável,
apresentou desafios grandiosos para que as
ações desempenhadas com tanto afinco pelo
Instituto Ramacrisna e que já impactaram
milhares de indivíduos, permanecessem
inalteradas. De toda forma, houve a
necessidade de nos reinventar. O isolamento
social, as medidas de restrição de circulação
de pessoas forçaram mudanças tanto nas
relações sociais, quanto nas estratégias de
atendimento ao nosso público alvo, ainda
mais vulnerável neste período.
Inicialmente surpresos e incrédulos,
pensamos: vai passar rápido. Um rápido que
começou a ficar demorado e nos deixando
preocupados. Passamos então para a ação,
pesquisando possibilidades de continuar
com as atividades. Toda a equipe: Diretoria,
professores, instrutores, pessoal de TI
trocaram ideias, pesquisaram, buscaram
apoio dos Conselheiros do Ramacrisna e logo
começaram a acontecer as aulas on-line
para todos os jovens participantes dos cursos
profissionalizantes, aprendizes e músicos da
orquestra.
Envolvimento total da equipe, vibração
positiva, busca constante de melhoria. Esta
foi a receita para que conseguíssemos dar
continuidade a todo trabalho.
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Prof. Arlindo Corrêa da Silva usando o Linotipo para compor as
matérias para O Poder, na década de 60.

E para surpresa nossa, as parcerias não
deixaram de acontecer. A solidariedade do
brasileiro nesse momento aflora de maneira
surpreendente. Como estamos em contato
direto com centenas de famílias em várias
cidades, que enfrentam insegurança e
incerteza social e pessoal, fomos procurados
por financiadores, para fazer chegar a eles
o socorro emergencial da alimentação, do
material de higiene e limpeza, das máscaras
e do conforto da palavra amiga. Foram
momentos que nos fortaleceram e mostraram
que a presença divina sempre está conosco,
nos tornando o elo entre o que sofre nesse
momento doloroso e aqueles que se solidarizam
para amenizá-lo.
Nesse ano de 2020, que será lembrado
para sempre por todos nós, a revista O Poder
completa 75 anos de circulação ininterruptos.
O Professor Arlindo Corrêa da Silva, jornalista
atuante, iniciou a publicação em 1945 e esta vem
circulando trazendo mensagens edificantes
e divulgando as atividades realizadas pelo
Instituto Ramacrisna em beneficio de crianças,
adolescentes e famílias, buscando através da
educação e profissionalização, transformar a
vida das pessoas.
Esta data de 75 anos também marca o
primeiro número da revista O PODER on-line,
e nele compartilhamos com os amigos leitores,
todos os parceiros que nos ajudaram a ajudar
milhares de pessoas nestes dramáticos meses do
ano.
Solange Bottaro
Vice Presidente

O Poder é uma publicação, cujo objetivo é divulgar as atividades de
promoção do ser humano desenvolvidas pelo Instituto Ramacrisna em 13
cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Propõe-se ainda a divulgar
os ensinamentos de Sri Ramakrishna e seus discípulos.
Jornalista Responsável: Edinéia do Carmo Alves | Registro Profissional:
14.206 MG | Fundador: Prof. Arlindo Corrêa da Silva | Projeto Gráfico: Melt
Comunicação | Redação e Administração: Solange Bottaro | Tel.: (31) 3438-5500.
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O Poder
faz 75 anos
e se torna
on-line

A publicação da revista O Poder é fruto
da incrível criatividade do jornalista Arlindo
Corrêa da Silva e surgiu no ano de 1945.
Dono de um texto brilhante, um orador
nato, o jornalista exercia plenamente sua
vocação escrevendo, ministrando palestras,
dando aulas e apresentando programas de
rádio.
Desde então, O Poder vem sendo
publicado de forma ininterrupta, de forma
a divulgar as atividades desenvolvidas
pelo Instituto Ramacrisna e publicizando o
resultado do apoio recebido da sociedade
civil, empresas e poder público.
O Professor Arlindo foi um pioneiro no
que hoje nomeamos como Transparência,
Responsabilidade
Social
e
Compliance,
princípios básicos das ações voltadas ao

público e comunidades em geral. O Poder era
o mensageiro das boas novas propiciadas pelo
apoio financeiro recebido dos colaboradores.
Por meio dele, campanhas foram
realizadas para aquisições de bens que
melhorassem a condição de vida das crianças
em situação de vulnerabilidade social e
publicava-se o nome e valor recebido. Quando
da sobra de recursos, era informada qual a
destinação dada a ele.
O Poder era impresso nas indústrias
gráficas do Ramacrisna e como era
característica do Professor Arlindo, sempre
à frente do seu tempo, toda a impressão do
material foi realizada com o que havia de
mais moderno em termos de composição e
impressão na época.
A foto ilustra quando o Professor

conseguiu, através de parceiros, adquirir
a máquina de linotipo, considerado o
computador da época. Por meio dela, foi
possível acelerar o processo de composição
dos artigos do jornal O Poder.
É
importante
ressaltar
que
a
comemoração dos 75 anos coincide com o
lançamento da edição on-line de O Poder. A
partir desse número, o Poder será enviado a
todos os leitores por meio digital e acreditamos
que muito mais pessoas terão acesso a ele.
Além da acessibilidade, esta pratica colabora
com o meio ambiente, contribuindo com a
sustentabilidade ambiental.

Nova Marca

Nova Marca

Instituto Ramacrisna celebra 61 anos de história
com nova marca e site
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Para celebrar as seis décadas de história
e os impactos sociais alcançados neste período
e frente às constantes inovações, o Instituto
Ramacrisna renovou seu site e sua identidade
visual. A Instituição adotou uma marca mais
clean e moderna e um site mais dinâmico, que
refletem a proposta inovadora e a busca pela
evolução constante do Ramacrisna.
Desenvolvida pela Agência Melt, a marca
traz formas orgânicas e circulares que remetem
à humanização, característica primordial
da Instituição. O símbolo foi concebido por
meio da estilização da inicial R. O conceito
pensado na construção da nova marca,
segundo a agência, visa ressaltar a constante
transformação em que a Instituição atua e na
gama de conhecimentos que proporciona.

“A nova marca modela 61 anos de
história trazendo formas orgânicas e
circulares que nos remetem a humanização,
característica primordial do Instituto. Já
as transparências creditam ao grafismo,
leveza e modernidade. E a figura humana
pode ser vista em movimento, trazendo
dinamismo a proposta e fazendo alusão
às atividades constantes e aos inúmeros
projetos sociais”, diz Rafael Machado,
diretor de criação da Melt Comunicação.
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Américo Amarante e Solange Bottaro do Ramacrisna, Izabela Sant Anna, Edson Silva e Ingridy Carolliny Baldez da MELT COMUNICAÇÃO.

“Nosso propósito está no ser humano e seu desenvolvimento e, nessas seis décadas,
foram muitos os desafios enfrentados e superados com coragem e ousadia, marca de
nosso fundador Arlindo Corrêa da Silva. Nessa trajetória, a mudança da marca traz novas
perspectivas sendo um momento propício para novas realizações e conquistas.”, diz Solange
Bottaro, vice-presidente do Instituto Ramacrisna.
instituto

ramacrisna®

Aproxime
a câmera
do celular
e entenda
a mudança.

A Calebe, agência de estratégias digitais,
foi responsável por renovar o site, destacando,
de forma didática e objetiva, o impacto social
gerado pelas ações do Instituto.
O objetivo desse novo site é permitir que
doadores, parceiros e investidores entendam,
de maneira simples, a relevância do trabalho e
o que é oferecido à sociedade.
O site atual tem uma navegação mais
intuitiva e uma performance superior em
dispositivos móveis (celulares e tablets),
facilitando também o acesso da população
assistida pelo Ramacrisna.
instituto
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Instituto
Ramacrisna
é tetra!

Pela quarta vez consecutiva, o Instituto Ramacrisna
está entre as 100 Melhores ONGs do Brasil!
Isso significa que esta equipe que compõe
o Ramacrisna, trabalha com competência,
dedicação e um amor imenso para alimentar
cada coraçãozinho que circula em torno de
nós.
Um amor que no dia a dia se transforma
em educação, profissionalização, atividades
culturais, esportivas, de inclusão digital, de
boas leituras, comidinhas gostosas e muita,
muita alegria!
Nossa família se orgulha do que faz e para
quem faz. Acompanha o crescimento de cada

criança, adolescente, jovem e adulto como se
fôssemos uma grande família universal, unida
pelos laços da solidariedade, do carinho e do
fazer e compartilhar o bem.
Venha caminhar conosco! Venha fazer
parte dessa família de luz e amor!
Venha DOAR seu amor, seu trabalho,
o recurso que precisamos para transformar
milhares de vidas em busca de um futuro digno
e promissor.

Usina Fotovoltaica

Usina Fotovoltaica

Ramacrisna
instala usina
fotovoltaica
em parceria
com o Rotary
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O Instituto Ramacrisna, associação filiada
à FUNDAMIG, terá uma economia de 90%
(noventa por cento) na fatura de sua energia
elétrica a partir de agosto de 2020. Ocorre que
o Instituto fechou uma parceria importante e
fundamental e conseguiu viabilizar a instalação
de uma Usina Fotovoltaica dentro de sua sede.
O projeto, financiado pelo Subsídio
Global da Fundação Rotária do Rotary
International, coordenado pelo Rotary Club
de Belo Horizonte Liberdade e apoiado pelos
Rotary de Contagem, Montes Claros-Norte, BH
Pampulha e pelos clubes do Canadá Calgary
West e Calgary Olympic, doou $40.000,00
dólares que, somados aos trabalhos voluntários,
totalizaram $88.000,00 dólares.
Além da economia financeira, que
beneficiará mais de mil crianças e jovens
atendidos, diretamente, o projeto possibilitou
a criação de um novo módulo no curso de
Eletricista Instalador e Padronista, que será
o de Montagem, Instalação e Manutenção de
Painéis Fotovoltaicos.
É importante destacar que o referido
projeto faz parte da Agenda para o
Desenvolvimento Sustentável, que inclui 17
(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) para o ano de 2030.
”Estamos radiantes com esta maravilhosa
notícia em tempos de tantas incertezas. A
usina está totalmente instalada no Instituto
Ramacrisna, já está ligada à rede de distribuição
da CEMIG. O valor economizado na conta
mensal de energia será muito importante
para aumentar a sustentabilidade financeira
da instituição’’, explica o Superintendente
do Ramacrisna, Américo Amarante Neto.
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Segundo ele, o Ramacrisna foi beneficiado
com uma usina com capacidade de 60Kw pico
e irá propiciar uma economia de 90% na fatura
de energia elétrica, que atualmente é de
R$5.500,00 média/mês. O total economizado
no final do ano será de R$60.000,00, e custeará
o atendimento de 400 crianças e jovens
ou 6.600 refeições ao ano. Ele conta ainda
sobre os cursos. “Serão oito turmas com 20
alunos cada uma, totalizando o atendimento
a 160 (cento e sessenta) jovens e, permitirá
o desenvolvimento prático dos alunos e um
significativo ganho econômico e social para
todos eles. A energia gerada pelos painéis
fotovoltaicos instalados está conectada à
concessionária de energia local (CEMIG) e
reduzirá a conta de energia da instituição pelo
sistema chamado NET METERING’’, reforça.

“Esse projeto me impressionou
muito pela questão da sustentabilidade,
que é um fator comum nos dias atuais
a quase todas as organizações; pela
intersetorialidade,
porque
conecta
empresas, OSCs e sociedade; pela questão
da empregabilidade; mas também pela sua
possibilidade de multiplicação. Estamos em
diálogo com o Instituto Ramacrisna e com
o Rotary para viabilizarmos que chegue
a mais organizações em Minas Gerais”,
afirmou Antônio Cabral, conselheiro
do Ramacrisna e Diretor Financeiro da
FUNDAMIG.

``O projeto do Rotary de Treinamento
para Produção de Energia Limpa contempla
medidas extremamente importantes em
várias áreas de atuação: educacionais,
econômicas,
sociais
e
ambientais.
Esse projeto proporciona treinamento
profissional para jovens em situação de
risco social, redução nos gastos com energia
para entidades sociais e implanta usinas
ambientalmente limpas. Torna-se assim
um projeto que merece ser divulgado e
expandido, com ganhos significativos para
toda a sociedade``, assegurou Sebastião
Vidigal, do Rotary Club de Belo Horizonte
Liberdade.

Projeto Construindo o Futuro

Ramacrisna e Petrobras
Projeto Construindo o Futuro
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Mesmo diante da nova pandemia do
novo coronavirus, o Instituto Ramacrisna
continua realizando as atividades do Projeto
“Construindo o Futuro’ nas cidades de Betim,
Sarzedo e Ibirité. O Projeto tem patrocínio
da Petrobras e tem por objetivo promover
ações de qualificação profissional, oficinas,
atividades esportivas e culturais, como forma
de inclusão social, um dos pilares do Instituto
Ramacrisna.
Devido à pandemia, foram necessárias
adequações e a continuidade na qualificação
profissional passou a ser realizada em formato
de cursos 100% on-line.
Estão sendo ofertados através do EAD,
cursos de qualificação nas seguintes áreas:
Auxiliar Administrativo, Cuidador de Idoso,
Recepcionista e Iniciação a Informática. Até
o mês outubro, já foram beneficiados 284
(duzentos e oitenta e quatro) jovens das três
cidades.
Além do conteúdo específico de cada
curso, os alunos participam do módulo de
Formação Humana, cujo objetivo é tratar
de temáticas sobre Equidade de gênero;
Igualdade étnico-racial; Promoção da Ética,
Integridade e Transparência e Disseminação
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

As atividades voltadas à primeira
infância também estão sendo desenvolvidas
através de atividades lúdicas e divertidas,
como: contação de histórias, recital de poesias
e oficinas de brinquedo.
Essas atividades ocorrem nas creches
Bom Pastor, situada no Bairro Imbiruçu; Mãe
Trabalhadora - do Bairro Petrovale e Creche
Santa Cecília, no bairro Colônia Santa Isabel,
ambas no município de Betim.
Todas as atividades são realizadas
através de links disponibilizados por WhatsApp
aos pais dos 292 (duzentos e noventa e dois)
alunos matriculados.

Programa Itaú Social

Programa
Itaú Social
Unicef
Cenpec

O Instituto Ramacrisna foi selecionado
para participar do Programa “Percurso
Formativo”, cujo escopo abrange todas as
regiões do país e tem duração de 18 meses
(2020-2022).
O Programa é uma iniciativa do Itaú
Social e do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (“UNICEF”), com coordenação
técnica do Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária
(“CENPEC”).
O referido Programa visa fortalecer
institucionalmente as Organizações da
Sociedade Civil para que atuem de maneira
mais efetiva, na perspectiva da Educação
Integral e Inclusiva de crianças e adolescentes.
Além disso, busca apoiar a redução de situações
de exclusão social a que estão submetidas
crianças e adolescentes, contribuindo não

só para o enfrentamento destas situações,
mas também promovendo a garantia de
direitos, incentivando as OSCs a assumirem o
protagonismo, articuladas em seus territórios
e sendo convidadas a olhar para 3 (três) eixos
primordiais para a efetivação da Educação
Integral e Inclusiva: o desenvolvimento
institucional, o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes e a articulação no
território.
As atividades propostas visam estimular
que as OSCs participantes promovam uma
reflexão e construção coletiva junto ao público
atendido (crianças, adolescentes e seus
familiares) e aos profissionais que nela atuam.
Essa reflexão tem possibilitado uma rica
troca de experiência entre os participantes
que incluem representantes do CAER- Centro
de Apoio Educacional Ramacrisna, Programa
Adolescente Aprendiz, Programa Medidas
Socioeducativas, Cursos profissionalizantes e
Setor de Projetos.

Aproxime
a câmera
do celular
e veja o
depoimento de
Gabriel, Cleide
e Vitória.

Aproxime
a câmera
do celular
e veja o vídeo
de atividade
online para
a Primeira
Infância.
Equipe do Instituto Ramacrisna no Programa de Formação do Itaú Social Unicef, da esquerda para a direita Nathalia Paro,
Luciana Leite, Rosinei Reis, Emanuelle Figueiredo e Carolina Franco.

instituto
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Notícias

Apoio emergencial às famílias dos alunos

As crianças que participam do projeto de apoio complementar à escola no Ramacrisna,
recebem refeições (almoço e lanche) mesmo no período das férias escolares. Tal ação é de
grande importância, visto que para muitas das crianças em situação de vulnerabilidade
social, são as únicas refeições que recebem durante o dia. Além disso, todos os esforços que
possibilitem uma melhoria de qualidade da alimentação distribuída aos alunos são essenciais.
Contudo, com a suspensão das aulas, esse importante apoio às famílias deixou de ser
realizado, uma vez que que são proibidas as aglomerações. Como alternativa, o Instituto
Ramacrisna buscou parceiros que auxiliassem apoiar as famílias neste momento extremamente
crítico e desafiador.

Notícias

Ramacrisna, Itaú Social,
Rede Nacional de Bibliotecas
Comunitárias, Rede Sou de Minas,
Uai! apoiam comunidade

Ramacrisna e BrazilFoundation
entregam 581 cestas em Betim e Juatuba
O Instituto Ramacrisna,
com o apoio da organização
internacional BrazilFoundation,
entregou entre os meses de abril
e junho de 2020, período do
isolamento social ocasionado
pelo novo coronavírus, 581
(quinhentos e oitenta e uma)
cestas básicas para as famílias
beneficiadas pelo Instituto. As
referidas famílias, em situação
crítica
de
vulnerabilidade
social, receberam em casa a
cesta básica com alimentos e
produtos de higiene e limpeza,
correspondente ao valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta
reais), além de uma cesta de
verduras e legumes.
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Essa ação propiciada pela
BrazilFoundation
possibilitou
levar dignidade para quase 3.000
(três mil) pessoas em situação
de insegurança alimentar e
incerteza social, em um período
crítico e doloroso da pandemia. O
Instituto Ramacrisna se orgulha
dessa importante parceria.
Priscila Aparecida Rodrigues e seus filhos recebem felizes o apoio da
BrazilFoundation durante 3 meses.

instituto

ramacrisna®

15

Com o apoio de parceiros e suporte da
Biblioteca Ramacrisna, o Instituto realizou
mais uma ação importante com o objetivo
de minimizar os impactos causados pela
pandemia.
Durante os meses de junho a agosto de
2020, 170 (cento e setenta) famílias moradoras
do entorno do Ramacrisna, receberam um
cartão alimentação no valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais). O intuito do Instituto foi
dar continuidade e não interromper o auxílio às
famílias que frequentam a instituição e passam
por momento de grande vulnerabilidade e
insegurança social. O Ramacrisna tem buscado
parcerias e patrocínios para auxiliá-las nesse
difícil momento e tem obtido grande êxito.
Além das parcerias acima citadas, outros
parceiros apoiaram o Instituto Ramacrisna no

apoio à comunidade nos meses referentes ao
do segundo semestre de 2020. São eles:
• MESA BRASIL que disponibilizou
gêneros alimentícios;
• ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
VIANÓPOLIS (Prefeitura Municipal de Betim)
disponibilizou álcool gel e álcool 70%;
• INSTITUTO REDE MULHER
EMPREENDEDORA, INSTITUTO FUTURARTE
por meio do Projeto Heróis Usam Máscaras,
distribuiu máscaras para proteção das
famílias.

instituto
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Cursos Profissionalizantes On-line

Ramacrisna com aulas on-line para os alunos

Durante este difícil período que atravessamos em virtude da pandemia do novo
coronavírus, o Instituto Ramacrisna, com a agilidade e competência que são características de
sua atuação, vem desenvolvendo desde o mês de abril de 2020 as aulas on-line, criteriosamente
preparadas por sua equipe de educadores, instrutores e TI, dando continuidade aos cursos
iniciados no começo do ano de 2020.

Cursos profissionalizantes on-line
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Os diversos cursos profissionalizantes
tiveram toda sua parte teórica realizada de
forma on-line, através da participação dos
instrutores dos cursos e equipe de TI do Instituto
Ramacrisna.
Os instrutores fizeram vídeos
explicativos de todo conteúdo das disciplinas e
utilizaram a plataforma Google Classroom, que
oferece um amplo suporte diante desta mudança
de cenário.
O Projeto Construindo o Futuro, realizado
em parceria com a Petrobras, tem realizado
os cursos de formação profissional de Auxiliar
Administrativo, Recepcionista, Inicialização
a Informática e Cuidador de Idosos, voltados
para jovens e adultos. Todos os cursos citados
são realizados de forma on-line para moradores
de 23 (vinte e três) bairros dos municípios de
Betim, Sarzedo e Ibirité. A previsão é de que
sejam qualificados 1.230 (mil, duzentos e trinta)
jovens.
A parceria, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses, atenderá ao todo 3.240 (três mil
duzentos e quarenta) participantes diretos com
idade de 3 (três) a 40 (quarenta) anos (incluindo
os 1.230 jovens da Qualificação Profissional).
Além dos cursos, serão desenvolvidas atividades
nas áreas de esportes e cultura e atendimento às
crianças a partir de 3 (três) anos.
Outro projeto que teve a sua rotina
alterada foi o ‘Ampliando Fronteiras’, realizado
em parceria com a BrazilFoundation. Por meio
do projeto são oferecidos os Cursos de Auxiliar
Administrativo, Recepção, Vendas, Logística e
Inicialização a Informática, para os moradores
da cidade de Igarapé. Além disso, são
disponibilizados também os cursos de Mecânica
de Automóveis, Eletricista de Instalações e
Soldagem, que além de atender o público de
instituto
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Igarapé, atende também os adolescentes em
cumprimento de Medida Socioeducativa em
meio aberto, moradores da cidade de Betim.
Por fim, além dos cursos citados acima,
o Instituto Ramacrisna realiza em sua sede os
cursos de Robótica Industrial e Operador de
Computador, atendendo os moradores da cidade
de Betim e mais 12 (doze) cidades da região.
Cada curso possui um rol de pré-requisitos,
sendo o público alvo dos atendimentos com
idades entre 15 (quinze) e 50 (cinquenta) anos,
com escolaridade mínima exigida de ensino
fundamental completo. Os cursos acontecem,
nos turnos da manhã, tarde e noite de acordo
com a demanda.

Adolescente Aprendiz

Adolescente Aprendiz

Em meio ao novo cenário ocasionado pela
pandemia do COVID-19, cerca de 600 (seiscentos)
adolescentes de Betim e região que participam
do projeto Adolescente Aprendiz do Instituto
Ramacrisna, tiveram também que trocar as aulas
presenciais pelas aulas on-line. Desta forma, as
atividades foram adaptadas e reestruturadas
para que os adolescentes continuassem a ter
aulas e que o calendário fosse cumprido dentro da
proposta inicial. Uma pesquisa realizada com os
adolescentes demonstrou que 43% (quarenta e três
por cento) dos jovens se dizem emocionalmente
preocupados com o isolamento social e 18%
(dezoito por cento) se sentem tristes.
Diante deste cenário, o Instituto Ramacrisna
tem atuado por meio do contato diário com os
aprendizes. “Estamos com uma equipe pedagógica
conectada a eles durante os cinco dias da semana.
Implementamos um encontro semanal com aulas
tele transmitidas, no qual os aprendizes têm a
oportunidade de interagir com nossa equipe e
entre eles. Esse processo os reconecta e ajuda a
minimizar a ansiedade’’, enfatiza Natália Paro,
coordenadora pedagógica.

A Junior Achievement, uma das maiores
organizações sociais incentivadoras de jovens
do mundo, tem realizado o Projeto ENEM Live,
em parceria com os Aprendizes do Ramacrisna,
que tem como principal objetivo fornecer apoio
pedagógico a estudantes que vão prestar o do
ENEM. Semanalmente, estão sendo realizadas
lives interdisciplinares de professores voluntários,
que abordam temas relacionados ao ENEM e
que apoiam os estudantes na formulação de seus
planos de estudos.
Ainda em parceria com a Junior
Achievement e apoio da Microsoft, foi oferecido
gratuitamente o programa “Meu Primeiro Site”.
No referido programa, os alunos conheceram
conceitos, ferramentas e desenvolveram
habilidades necessárias para elaborar o seu
primeiro site em apenas três semanas.
Estas ações ratificam a atuação do
Instituto Ramacrisna, que de maneira eficaz,
desenvolve mecanismos e parcerias para que as
atividades continuem sendo desenvolvidas com
excelência e atinjam o objetivo social.

Marlon Brendo de Moura da Produtora Antenados, grava vídeo com a instrutora do Programa Aprendiz Raquel Delaine Leite.
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Orquestra Jovem Ramacrisna

Projeto “Se Cuida Jovem”

Projeto “Se Cuida Jovem”
Orquestra
Jovem
Ramacrisna
18

E as atividades não param: 60 (sessenta)
jovens moradores da área rural de Betim que
fazem parte da Orquestra Jovem Ramacrisna,
têm realizado as aulas de teoria musical e
prática em instrumentos de cordas, sopro e
percussão de modo on-line. As aulas presenciais
foram substituídas devido ao isolamento social
e tal alteração tem sido eficiente, no processo
de formação dos jovens.
A Orquestra foi fundada em 2005, com o
objetivo de apresentar para os participantes,
com idades entre 9 e 25 anos, a beleza do
universo da música instrumental.
O projeto conta com a regência do
Maestro Eliseu Barros, que explicita: “Neste
período de pandemia desde quando foi
decretado o isolamento social, nós tomamos
a postura de continuar as aulas, mas de outra
forma. Enviamos aulas por vídeo e em alguns
momentos fazemos videoconferências. Na
maioria das vezes passamos tarefas e lições
do repertório e até gravações e os alunos nos
devolvem com vídeos deles, com as lições.
Desta forma, assistimos e damos um feedback
para eles: o que esta ok, se a lição está boa,
onde tem que melhorar, como se fosse uma aula
instituto
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Patrícia Costa, assim como seus colegas, ensaia em sua
casa cumprindo as tarefas passadas pelo Maestro Eliseu e
professores Wiliam, Elias e Alexandre Barros.

Em parceria com a Faculdade Pitágoras
Betim, o Instituto Ramacrisna retorna com o
Projeto “Se Cuida Jovem”.
Os estagiários do Curso de Psicologia
da referida Faculdade, darão início ao
atendimento, agora na modalidade virtual em
grupo, para todos os inscritos no Programa de
Aprendizagem do Instituto. São cerca de 530
(quinhentos e trinta) Aprendizes, que atuam
em 95 (noventa e cinco) empresas parceiras.
Nathália Paro, Coordenadora Pedagógica
do Programa Adolescente Aprendiz, conta que
este projeto teve início em julho de 2018, numa
perspectiva de atender os jovens de modo
imediato, por meio da escuta e acolhimento,
no exato momento de sua necessidade e
sofrimento mental. “O sofrimento é intangível,

mas ele causa impacto em todas as relações,
seja ela social, familiar ou profissional. Desde
que iniciamos este trabalho com os aprendizes
vimos grandes resultados, inclusive, com
devolutivas muito positivas das empresas, das
famílias e também de uma melhora na evasão
escolar”, pontua Nathália.
O projeto foi paralisado devido a
pandemia: “A partir do mês de setembro
retomamos, pois vimos essa necessidade
urgente de acolher este jovem. Será um desafio
realizar este projeto de forma virtual, tanto
para os jovens, para a Instituição e para os
profissionais envolvidos. Queremos é acolher,
apoiar e mostrar as diversas possibilidades da
vida”, finaliza Nathália Paro.

normal”. Segundo ele, as aulas por vídeos tem
sido uma forma muito interessante de manter
os alunos conectados com os instrumentos e
também oferece uma ocupação em casa. “E os
resultados têm sido excelentes, principalmente,
o envolvimento deles”.

Para a aluna Patrícia Costa, de 16 anos,
as aulas virtuais tem sido ótimas companhias:
“Mesmo em casa podemos ter acesso aos
professores, e ter mais conhecimento da
música. Claro, que não é igual às aulas
presenciais em que temos contato direto
com os professores, mas já ajuda bastante
e não nos deixam atrasados em relações
aos estudos”. A aluna confidencia que as
aulas on-line têm fomentado a disciplina,
já que é necessário reservar um tempo
para ver e gravar os vídeos e por isso, tenta
planejar melhor seu dia. “Tem sido uma
nova experiência, além disso, através da
tecnologia, estamos conseguindo aprender
em casa, e cooperando assim para o meu
futuro”, diz ela.

19

Nathalia Paro, Coordenadora Pedagógica do Programa de Aprendizagem e responsável pelo Projeto “Se cuida Jovem”.
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Instituto Coca-Cola

Parceria do Instituto Ramacrisna
e Instituto Coca-Cola promoverá
qualificação profissional para Jovens
moradores de 13 (treze) cidades da região
metropolitana de Belo Horizonte.
A união dos esforços entre estas duas
grandes organizações - Instituto Ramacrisna
e Instituto Coca-Cola, possibilita criar um
impacto ainda maior nas atividades realizadas
e consequentemente, promover mudanças
duradouras nas famílias e comunidades
atendidas.

20

O Instituto Ramacrisna deu início a uma
nova parceria extremamente importante
e significativa com o Instituto Coca-Cola,
visando promover a qualificação profissional
de jovens entre 17 e 29 anos, em situação de
vulnerabilidade social.
Serão beneficiados 100 (cem) jovens,
moradores de diversos bairros da cidade de
Betim, com as seguintes temáticas: Plano de
Vida; Mundo do Trabalho; Gênero; Direitos
Humanos e Marketing; Comunicação e Eventos.
O curso, que teve início em 19 de outubro e
tem previsão de duração de 5 (cinco) semanas,
está sendo realizado de modo on-line e possui
características dinâmicas, simplificadas e de
fácil acesso.
O curso acontece em Plataforma
de aprendizagem, através de Whatsapp
(LYS) e terá acompanhamento de tutores e
educadores, complemento Lives – Kolabora e
certificado na conclusão do Curso.
Os jovens finalizarão o aprendizado com
uma aplicação prática e experimental dos
conhecimentos adquiridos em uma conexão
direta com estabelecimentos e eventos na
comunidade em que atuam. Ao final do curso,
deverão fazer a inscrição do seu currículo no
site vagas.com e apresentar as prioridades em
vagas abertas por empregadores parceiros do
Instituto Coca-Cola.
O Instituto Ramacrisna atua desde
1995 na qualificação profissional de jovens,
instituto
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Sri Ramakrishna / Reflexões

Sri Ramakrishna O mundo de Deus e o mundo do Homem
Não devemos pensar que é impossível harmonizar a nossa vida diária
no mundo com a nossa vida espiritual.
Se não há harmonia entre essas duas formas de agir é porque algo
está errado. Isto significa que nossa vida interior e exterior não coincide,
que estamos sendo contraditórios. Pensamos uma coisa e fazemos outra.
Quando o interior e exterior combinam, quando os nossos
pensamentos e atos correspondem a um mesmo ideal, então podemos estar
certos que estamos vivendo de acordo com o Altíssimo.
Quanto mais se aproximares de Deus, tanto mais Paz encontrarás.
Paz, Paz, sublime Paz.
Quem tem fé, tem tudo. E a quem falta fé, falta tudo. É a fé no nome
do Senhor da Vida que opera milagres, pois fé é vida. Dúvida é morte.

Reflexões
Os muros das dificuldades estão sendo,
entre nós, derrubados. O êxito está sendo
conseguido pela lida diária que todos estão
fazendo na direção única.
Cada um, com liberdade plena, escolhe
a experiência que melhor lhe apetece e segue
o curso que o destino lhe aponta.
A experiência surge e cada dia aumenta
a atenção no norteamento das coisas
superiores. Assim, vamos transmudando em
ouro, o chumbo que representamos, porque
é aqui e agora, o que supúnhamos bastante
longe.
Nosso trabalho grupal prossegue em
seu curso e naturalmente os aguaceiros da
bondade divina farão da fertilidade do solo,
dons para nossos corações.
A prova da força imensa do amor é
nosso desapego. Com a marcha do tempo,
o AMOR também desarma e nossa união é
conquista não somente para nós, mas para
todos.
O
oceano
tem
profundidades
insondáveis. Abismos que nunca viram a luz do
sol e também praias de areias coloridas onde
os garotos brincam sem perigo. É a dualidade
da vida.
Havemos de encontrar os abismos
de nós mesmos, mas antes disso teremos
que ser flexíveis, humildes, amorosos, para
conhecermos nossa alma divina e sentirmos
toda a beleza e carinho de sua presença, toda
sua fortaleza e encanto.
instituto
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O que
é o FIA?
Como
funciona?

O Fundo para Infância e
Adolescência – FIA, tem como
principal objetivo ﬁnanciar
projetos que garantem a promoção,
proteção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente.

1

A empresa faz o depósito
via DOC para a conta do FIA até
30 de dezembro: Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Betim Banco do Brasil:

2

Envia um e-mail com o
comprovante de depósito
para o Conselho da Criança
e Adolescente de Betim
(cmdcaﬁabetim@gmail.com)
e para o Instituto Ramacrisna
(ramacrisna@ramacrisna.org.br)
informando que a doação será
destinada à Ramacrisna.

Pronto!
Seu Imposto de
Renda é revertido
em transformar
vidas!

Agência: 750-1
Conta: 102.185-0
CNPJ: 21101865/0001-14

3
O conselho da
Criança e Adolescente
emite um recibo que deve
ser anexado junto à
declaração de IR

ramacrisna.org.br

