
A inauguração do Salão 
Chico Xavier no dia 2 de 
abril foi marcada pela emo-
ção, a começar pelo grande 
número de pessoas que ocu-
pou os quatro salões do novo 
e do antigo prédio do Centro 
Espírita Obreiros do Senhor 
(CEOS) e o corredor cen-
tral; seguida pela palestra do 
médico Dr. Caio Ramaciotti 
sobre sua convivência com o 
patrono do salão; e, então, a 
comunicação dada por Chi-
co Xavier por intermédio da 
médium Miltes Apparecida 
Soares de Carvalho Bonna, 
presidente da Instituição 
Assistencial Meimei (IAM), 
que levou muitas pessoas às 
lágrimas (veja na pagina 4).

Foi uma tarde inesquecí-
vel iniciada com a execução 
do Hino Nacional e encer-
rada com a canção, uma das 
preferidas de Chico Xavier, 
“Hi Lili Hilo”, cantada por 
todos os presentes. O descer-
ramento do quadro de Chico 
Xavier, por Marcia Martins 
Leme Ribeiro, filha de João 
Bicudo,  e as apresentações   
do Coral Meimei e do Mãos 
Unidas, deram o tom do que 
viria pela frente. 

A pintura do rosto de Chi-
co tem 31 anos e pertenceu 
a João Bicudo, tarefeiro da 
IAM, que o doou à Institui-
ção, em 2009, um ano antes 
de seu desencarne.

O quadro leva a assina-

tura do pintor Macchioni e 
uma dedicatória do Chico 
a João Bicudo.  Miltes disse 
que quando recebeu o qua-
dro, prometeu que no dia 
em que o salão fosse inaugu-
rado, ele seria denominado 
Chico Xavier.

Desde a inauguração, o 
salão térreo da ala nova do 
CEOS passou a abrigar as 
palestras realizadas diaria-
mente na Casa, a fim de pos-
sibilitar o acesso de todos os 
assistidos. 

Ampliação planejada
As obras do novo prédio 

foram iniciadas em dezem-
bro de 2009 e, durante esse 
período, foi muito impor-

tante a compreensão dos 
vizinhos, frequentadores e 
tarefeiros do CEOS com o 
barulho e poeira provenien-
tes da construção para que o 
prédio ficasse pronto.

Para que a ampliação 
fosse realizada, a diretoria  
adquiriu o sobrado vizinho, 
hoje demolido, e contou com 
um planejamento financeiro 
seguido à risca pelos pre-
sidentes. A obra do novo 
CEOS teve a participação de 
vários colaboradores, além 
dos carnês que estiveram à 
disposição de quem quisesse 
ajudar. O autor do projeto 
foi o arquiteto-engenheiro, 
Reginaldo Calegari, tarefei-
ro da Porta de Fabiano.

wOlga Montari 
de Melo: uma 
vida de 
trabalho
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.. EDITORIAL ..
Com a inauguração da 

nova ala do Centro Espírita 
Obreiros do Senhor (CEOS), 
as palestras evangélicas, an-
tes realizadas no primeiro 
andar, estão  sendo feitas no 
térreo. A mudança permi-
te o acesso das pessoas com 
dificuldade de locomoção e 
facilita a circulação interna.

A cerimônia de  inau-
guração do prédio e a de-
nominação do Salão Chico 
Xavier, no dia 2 de abril,  foi 
pura emoção: o público que 
lotou as dependências da 
nossa Casa pode conhecer 
um pouco da história do pa-
trono, através do relato do 
Dr. Caio Ramaciotti, que 
tem vários livros escritos em 
parceria com Chico. Emoção 
maior veio na comunicação 
dada pela presidente da Ins-

Complexo Lúdico Meimei em 
Congresso Internacional

“Prazer em ler na Meimei: brincar com a imaginação, cantar com a leitura, beber poe-
sias e escrever com o corpo” é o título de um dos quatro trabalhos enviados pela Instituição 
Assistencial Meimei ao XII Congresso Internacional de Brinquedotecas. 

O congresso, patrocinado pela ABBri - Associação Brasileira de Brinquedoteca, aconte-
cerá nos dias 12 a 15 de outubro de 2011, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Beatriz Picolo Gimenes, Presidente do Conselho da Associação Brasileira de Brinque-
dotecas e Conselheira/Criadora da Brinquedoteca Meimei (desde 1982 - hoje Complexo 
Lúdico) da Instituição Assistencial Meimei/SBC, foi quem inscreveu os trabalhos e disse 
que se forem aprovados, participarão quatro pessoas representando a IAM. Segundo ela, 
há grande chance de receber visitantes do congresso para conhecer o nosso sistema lúdico, 
que é “Pontinho de Cultura” do Ministério de Cultura desde 2008, junto ao Projeto Vovó 
Hilária (Recuperação de Brinquedos), cujo trabalho se desconhece algo semelhante inter-
nacionalmente, segundo ela. São iniciativas como esta que fazem a IAM acontecer também 
no universo da pesquisa cientifica. Parabéns! 

Mais informações: www.itlaconference2011.com.br

O Parque Infantil Tintino e o EcoEspaço Brogotá reformados são 
algumas das áreas lúdicas do Complexo Meimei – Pontinho de Cul-
tura (Min.Cultura)

tituição Assistencial Meimei 
(IAM), Miltes Bonna. O re-
cado do plano espiritual foi 
dado pelo próprio Chico Xa-
vier, ele também tomado de 
muita emoção (pag4).

O  7º encontro realizado 
na IAM sobre o Trabalho 
Fé na Prevenção também 
lotou  o auditório João Cus-
tódio e as diversas apresenta-
ções musicais e de dança das 
crianças assistidas pela IAM 
também levou mãezinhas e 
convidados à emoção.

A IAM segue firme em 
busca do certificado de qua-
lidade denominado ISO,, 
processo que vem se devol-
vendo sem nenhum custo 
para a instituição graças ao 
trabalho voluntário de um 
engenheiro especialista na 
área de Qualidade.  Várias 
ações nessa direção já foram 

concretizadas, entre elas a 
cabine primária de força, a 
substituição do gramado e a 
reforma do parque infantil. 

A Solidão e o Servir, tí-
tulo da doutrina (pag3) nos 
alerta para fazermos aos 
outros o que queremos que 
nos façam e a servir sem es-
perar retribuição. Um exem-
plo de servir vem da nossa 
biografada Dona Olga (pag 
11), que aos 90 anos conti-
nua firme como tarefeira do 
CEOS nas noites de segunda 
e quarta-feira.

O 4º Humanizar do ABC,  
que trouxe o tema Errar é 
humano, trouxe uma boa no-
tícia ao mostrar  que o mo-

vimento que contribui para 
a humanização da Seara Es-
pírita está se propagando na 
região (pag12). 

Ainda nesta edição, a se-
gunda parte da matéria sobre 
os mentores do CEOS inicia 
uma abordagem a respeito 
das tarefas constituídas da 
Casa, e como os bons Espíri-
tos contribuem na sustenta-
ção dessas atividades. O pri-
meiro citado é Rossi, um dos 
benfeitores espirituais que 
se apresentou na atividade 

de sustentação por meio da 
psicografia e, até hoje, ofer-
ta-nos semanalmente uma 
mensagem, sempre voltada 
para orientação dos tarefei-
ros, recomendando oração e 
vigilância para garantir-lhes 
o equilíbrio e serem os men-
sageiros da paz em nome de 
Jesus. O Livro: De Rossi para 
você, contendo suas mensa-
gens de esperança, está em 
vias de ser editado (pag9).

Boa leitura!

Você está, desde já, convidado!
A Creche e Escola de Educação Infantil Meimei

completa 34 anos, no dia 31/7/2011.
Aguarde a programação.

Local: Salão Nobre João Custódio - Horário: 9h 
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A solidão e o servir

Atendimento Espiritual no CEOS
O Centro Espírita Obreiros do Se-

nhor (CEOS) dispõe de um Departa-
mento de Orientação e Encaminha-
mento (DEPOE) para realização das 
entrevistas. 

O atendimento espiritual a adultos 
e crianças é feito nos dias, horários 
e locais estabelecidos no quadro ao 
lado.

Para tratamento a distância, os inte-
ressados deverão procurar o DEPOE.

Aqueles que desejarem frequentar 
as aulas do Departamento de Escolas 
e Cursos e/ou do Departamento de 
Infância e Juventude que a Casa ofe-
rece poderão ser encaminhados pelo 
DEPOE aos dirigentes das respectivas 
tarefas. 

Cabe ressaltar que somente aos sá-
bados é permitida a presença de cri-
anças na assistência espiritual. Pede-se 
aos que passarão pelo socorro da flui-
doterapia chegar com antecedência, 
pois as tarefas começam rigorosamen-
te no horário marcado.

Atendimento Dias e Horários

Entrevistas (DEPOE)
Terças-feiras - 13h30 (adultos e crianças) e 19h30 (adultos) 

e em todas as reuniões de assistência espiritual

Assistência Espiritual (adultos)

Segundas e Sextas-feiras - 20h
Quartas-feiras (desobsessão) - 13h30 e 19h30

Quintas-feiras - 14h e 20h
Sábados - 19h30

Domingos - 9h e 19h

Assistência Espiritual (crianças) Sábados (com palestras para os pais) - 9h e 14h

Diálogo Fraterno 
(atendimento às pessoas que perderam entes queridos)

Terças-feiras - 9h30 e 19h30

S.O.S. a Distância Sextas - 20h

Desadef 
(Departamento de Socorro e Amparo aos 

Dependentes e Familiares)

Quintas-feiras - IAM - 20h
Sábados - CEOS - 16h

Há um ditado popular 
que diz: “O dia do favor, é 
véspera da ingratidão”, e 
quando alguém recita este 
ditado é para lamentar a in-
gratidão daqueles que aca-
bam de receber ajuda e bem 
cedo esquecem favores rece-
bidos em nada se prestando 
a auxiliar outros nas suas ne-
cessidades. O Evangelho res-
salta a parábola do mal ser-
vidor, que tendo recebido, 
de seu Senhor, o perdão de 
suas dívidas, ao sair encontra 
um seu devedor e de forma 
impiedosa cobra, daquele, o 
que lhe era devido, sofren-
do depois do seu Senhor, o 
castigo pela sua impiedade 
e pela atitude desmedida, 
sem usar de igual misericór-
dia. Jesus ensinava: fazer aos 
outros o que queremos que 
nos façam e servir sem espe-

rar retribuição ou reconhe-
cimento pelo suposto bem 
que fazemos; e os exemplos 
deixados por ele foram nesse 
sentido. O que vimos é que, 
em que pese todo o servir, 
na hora crucial estava só. 
Primeiro reuniu os 12 após-
tolos, mais tarde, os 72 da 
Judéia, os 500 da Galiléia, aí 
vieram multidões sem conta. 
Mas na hora “H” estava só. 
Para os teosofistas, esta so-
lidão é necessária porque o 
Criador é único e, portanto, 
solitário. Ensinam que a co-
munhão com Deus se dá no 
nosso íntimo, e na nossa so-
lidão, pois que só o solitário 
pode comungar com outro 
solitário. Vemos que na “Ins-
trução Para os Doze”, Jesus 
recomenda que os discípulos 
andassem, vilarejos afora, 
pregando e curando, sem 
nada exigir, nem recompen-
sas, nem reconhecimentos, e 

sem nada levar, nem mesmo 
reservas do vestuário e do 
alimento para o corpo. Não 
sendo recebidos, que sacu-
dissem o pó das sandálias e 
partissem para novas ten-
tativas - Lucas 9 : 1 a 5. Ali 
prepara os discípulos para a 
solidão e ensina que segui-lo 
era um ato de solidão. Mas, 
uma solidão que não deve 
ser interpretada como “isola-
mento”: A porta da salvação 
é estreita – só cabe um, dizia 
Ele; abandona o teu pai e a 
tua mãe, divide o que tens 
com o teu semelhante, toma 
a tua cruz e segue-me. Seguir 
Jesus, entretanto, é escalar a 
montanha da iluminação, ex-
perimentando, de um lado, o 
silêncio e a solidão do cami-
nho, mas do outro, atmosfe-
ra sublimada e a visão privi-
legiada das alturas. A regra 
áurea dessa iluminação é 
“servir”, “indistintamente”, 

e seguir, 
“ o b s t i n a -
damente”, 
mesmo pas-
sando des-
percebido 
para aque-
les a quem 
s e r v i m o s , 
exatamen-
te para que 
as pessoas 
não se sin-
tam em dé-
bito, com a 
obr igação 
de nos re-
tribuir, e 
a vaidade 
não nos 
faça sentir 
credores por saciar fomes, 
aliviar dores, ou libertar 
consciências. Até nas nos-
sas rogativas, Jesus sugere 
a solidão, o silêncio e o se-
gredo: Tu, porém, quando 

orares, entra no teu quarto 
e, fechando a porta, orarás a 
teu Pai que está em secreto; 
e teu Pai, que vê em secreto, 
te recompensará - (Mateus 
6: 6)
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Amados...

Eventos CEOS/IAM

Escola de Pais Eurípedes Barsanulfo

26/6 - Emenda Feriado
7/8 - A obsessão na família, sociedade e casas espíritas - Miltes Apparecida Soares de 
Carvalho Bonna
14/8 – Deus em nossa vida - Homenagem ao dia dos pais - Gabriel Cervantes
21/8 – Pintura Mediúnica
28/8 - Preparação para o reencarne, gravidez e aborto - Claudio Hypolito
4/9 - Aniversário do DESADEF

Centro Espírita Obreiros do Senhor
R. General Craveiro Lopes, 195  

Rudge Ramos - SBC - SP  
Tel: 4362-0863

Jesus presente sempre 
em nossos corações. 

A emoção se derrama, 
qual cachoeira, não po-
dendo conter. Jesus é a luz 
que nos convida para um 
novo amanhã. Ah, meus 
filhos, como é difícil vol-
tar ao corpo e pedir por 
empréstimo o carinho da 
atenção de vocês. 

Caio, Caio, meu filho, 
saudades da gardênia 
perfumada, perfume de 
gardênia. O caramanchão 
da primavera, o bem-te-vi 
cantando e o gato enros-
cando nas minhas pernas. 

Ah, meus irmãos, como 
é difícil para o Chico che-
gar e falar. É tão difícil. 
Sabe por quê? Não se 

Mensagem psicofônica de 
Chico Xavier recebida pela mé-
dium Miltes Apparecida Soares 
de Carvalho Bonna no CEOS 
– Centro Espírita Obreiros do 
Senhor -  SBC, em  2/4/2011 na 
inauguração do salão que levou 
seu nome

acredita; precisa se dar 
prova. Quer mais prova 
que o amor?. Quer mais 
prova do que a dor ame-
nizada? Quer mais prova 
das mãos unidas, fazen-
do com que livros e mais 
livros pudessem saciar a 
sede das almas sofridas? 
Ah, meus irmãos. Ah, 
meus filhos, ajoelhei supli-
cando à Maria Santíssima 
que me desse forças para 
falar com vocês. Quanta 
alegria, quanta emoção! 
Bezerra, meu irmão, sem 
perder tempo, socorren-
do cada dor, consolando 
a mãezinha desesperada, 
envolvendo na sintonia 
benfazeja da esperança os 
desesperados que aportam 

Instituição Assistencial Meimei
R. Francisco Alves, 275 - Pauliceia  

São Bernardo do Campo - SP 
 Tel: 4176-8600

Festa Junina na IAM
Nos dias 11 e 18 de junho aconteceu a tradicional festa junina. 
Regada a muitos comes e bebes, barracas de pastel, pizza, do-
ces, pipoca, algodão doce. Brincadeiras se misturaram à música 
e à dança. Crianças, idosos, jovens e casais se divertiram e ainda 
ajudaram a manter as obras assistenciais da Casa

aqui. Ah, amigo Bezerra, 
era pra você falar no meu 
lugar. Obrigado, Obriga-
do.

Quando deseja home-
nagear alguém que já par-
tiu para além da vida, esse 
alguém mantém um com-
promisso assinado com 
cada um que se propôs a 
realizar um trabalho de 
amor. Eu não posso ficar 
sozinho. Vocês estão dis-
postos a fazer desse recin-
to o pronto socorro da paz, 
da esperança, da alegria, 
da generosidade, da fra-
ternidade, meus irmãos? 
Coube a este pequeno ser-
vidor, o mais imperfeito 
de todos. Tenho aprendido 
e me fez com que as forças 
não diminuissem, princi-

palmente nos momentos 
mais difíceis na Terra, 
quando aprendi a enxer-
gar apenas o bem; não jul-
gando, não enxergando os 
defeitos alheios, nem os 
males que cada vez mais 
prosperavam. Aprendi e 
me fez muito bem fechar 
os ouvidos para a calúnia, 
fazendo com que a paci-
ficação interior pudesse 
me ajudar a enfrentar as 
dificuldades da jornada. 
Aprendi a escutar o meu 
coração com sentimento 
e utilizei minhas mãos 
firmes e limpas até o fim 
da minha jornada, mas 
com o apoio sempre de 
abnegados mensageiros 
que se compadeciam das 
minhas imperfeições e dos 
companheiros dedicados 

que perdoavam as minhas 
exigências e tinham uma 
paciência enorme comigo 
para poder abraçar e cho-
rar com aqueles que cho-
ravam também. Que Deus 
nos abençoe, abençoando 
cada coração presente ou 
distante, encarnado ou já 
como eu livre das amarras 
do corpo físico, que com 
tanto carinho todos eles 
continuam me tolerando, 
me ensinando a amar e 
compreender. Deus nos 
abençoe. Que a nossa que-
rida rainha Santa Izabel, 
que com tanta amabilida-
de tem trazido para esse 
humilde servidor as bên-
çãos do reconforto, possa 
levar, sob o auspício de 
Mãezinha Santíssima a 
paz, a união, a compre-
ensão para todos os seus 
lares. Louvado seja Jesus, 
meus irmãos, louvado seja 
esse momento de paz. O 
menor servidor vos abra-
ça dizendo: Deus abençoe 
cada um que aqui está, 
para que possa assinar 
um compromisso comigo 
de enquanto houver uma 
lágrima derramando, um 
coração desesperado pelas 
provas dolorosas, princi-
palmente da dependência 
das drogas, cada coração 
possa se propor autorizar 
a Mãe Santíssima para 
permanecer junto, ento-
ando a canção da paz e da 
misericórdia infinita de 
Jesus. Deus nos abençoe. 
Obrigado, o meu humilde 
muito obrigado.
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Na Prefeitura
Pela primeira vez desde 

a criação da  “Prefeitura-Mi-
rim” na Instituição Assisten-
cial  Meimei (IAM)  houve 
a necessidade de realização 
de dois turnos para eleger a  
atual equipe. No primeiro,   
em 25 de novembro de 2010, 
concorreram 29 candidatos a 
prefeito e houve  empate en-
tre Tainara Vaz de Moraes  e 
Jeferson Borges. No segundo 
turno, em 2 dezembro, Tai-
nara venceu, mas seus pais 
mudaram e ela saiu da IAM. 
Jeferson, que era Vice-Pre-
feito, assumiu. 

Ambos os turnos foram 
realizados de acordo com 
o que determina a legisla-
ção eleitoral, ou seja, várias 
réplicas de titulo de eleitor 
arquivadas na Secretaria do 
Lar Escola Scheilla foram  
necessárias para que os elei-
tores escolhessem o seus can-
didatos de partidos variados. 
Cabine e urnas foram em-
prestadas pela Justiça Eleito-
ral para serem utilizadas na 
votação. 

Jeferson Borges e sua 
equipe têm um mandato de 
dois anos e muito trabalho 
pela frente.  “Cada um dos  
secretários fez uma triagem 
no seu setor, a fim de detec-
tar os principais problemas”. 
Na Secretaria de Finanças 
a prioridade é a economia 
de água e o primeiro passo 
nessa direção  foi a confec-
ção de cartazes afixados em 
vários locais da IAM pelas 
secretarias de Finanças e de 
Meio Ambiente  mostrando 
as ações a serem praticadas 
por todos os alunos.

O Desarmamento Infantil 

Integrantes da 
Prefeitura-Mirim

seria a próxima campanha a 
ser deflagrada,  segundo ex-
plicou a Vice-Prefeita e Por-
ta-Voz, Nicole Souza Garcia 
Suzan .“Quem não tem arma 
ganha um livro. Demos um 
prazo de duas semanas para 
que os alunos que tivessem 
armas de brinquedo em casa, 
as destruíssem, a fim de ga-
nharem o livro”.

A Secretária de Educação, 
Michelly Borges informou 
sobre a Campanha do Lixo 
no Lixo , que seria  deflagra-
da conjuntamente pela Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
e, em seguida a esta, a  Cam-
panha das Palavras Mágicas: 
“por favor”, “obrigado(a)”, 
“com licença”, etc.

A prioridade da Secreta-
ria de Saúde, de acordo com 
a titular da pasta,  Karoline 
de Lima Balbino,  são o Com-
bate à Dengue,  a Vacinação 
e aumentar o número de mé-
dicos na IAM. Na Alimen-
tação, a prioridade é evitar 
o desperdício de comida, 
revela Milena Camargos da 
Silva. A Campanha sobre as 
técnicas de se lavar as mãos 
corretamente foi desenvolvi-
da pelas secretarias de Saúde 
e Alimentação.

No dia 18 de abril, em ho-
menagem à Kardec, a Secre-
taria de  Cultura promoveu 
uma visita com os integran-
tes da Prefeitura-Mirim na 
Câmara Municipal de São 
Bernardo do Campo e ao 
Gabinete do Prefeito. As 
crianças foram recepciona-
das pelo vereador Estevão 
Camolesi, que acompanhou 
a visita. Eles ‘protocolaram’ 
uma carta com reivindica-

ções nas duas Casas, uma 
delas se refere à retirada de 
revistas e vídeos pornográ-
ficos que ficam expostos em 
bancas de jornais e revistas, 
mais lixeiras nas ruas da ci-
dade e presença da Guarda 
Municipal nas escolas du-
rante o período escolar.

As reuniões da Prefeitu-
ra-Mirim são realizadas às 
quintas-feiras pela  manhã, 
sob a supervisão da monito-
ra de leitura Renata Soares 
Ferreira Alfaro.

Prefeito, Jeferson  Borges, 12 anos
Vice-Prefeita e Porta-Voz, Nicole Suzan Garcia Pe-

droso, 12 anos
Suplente /Vice-Prefeita, Vitória Euzébio Camargos 

da Silva, 10 anos
Secretário de Alimentação, Milena Camargos da Sil-

va, 11 anos Suplente: Ryan Siqueira 9 anos
Secretário de Cultura, André Martins da Silva, 11 

anos. Suplente: Letícia Lazaro 9 anos
Secretária de Educação, Michelly Borges, 10 anos. 

Suplente: José Eduardo Farias 8 Anos
Secretário do Esporte, Matheus Santana, 13 anos 

Suplente: Matheus Marinho 10 anos
Secretário de Finanças, Ricardo Aurélio Giorgi, 10 

anos ,Suplente: Amanda Silva 9 anos
Secretário de Meio Ambiente, Yuri da Silva Siquei-

ra, 9 anos, Suplente: Julia  Joazeiro 8 anos
Secretária da Saúde – Karoline de Lima Balbino 10 

anos, Suplente: Yasmim Albuquerque 8 anos
Secretária Mirim –Nicoli Silva Santos ,Suplente: Mi-

rim Monik Grangeiros 6 anos
 
* os suplentes são os do período da Tarde

Esquerda para a direita, 
atrás: Nicole Suzam, Karo-
line, Jerfferson e Matheus 
- à frente: Michelly, Nicoli, 
Ricardo, Milena. Ausente: 
Yuri. Momento cívico e 
de descontração con-
duzidos pela Prefeitura-
Mirim todas as quintas-
feiras, com a presença 
da diretoria, funcionários 
e voluntários.
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Fé na Prevenção planta semente
Trabalho de conscientização diante das vulnerabilidades sociais vem ganhando espaço

O homem de bem diante 
do crack e da violência foi 
o tema do 7º Encontro de 
Valorização da Vida realiza-
do na IAM, dia 30 de abril.  
Além de abordar sobre o ál-
cool e outras drogas, o even-
to trabalhou a pandemia de 
crack x vulnerabilidade da 
família, a violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes e contra a mulher, e a 
violência doméstica.

Cerca de 500 pessoas 
participaram do evento, lo-
tando o auditório João Cus-
tódio. “O Fé na Prevenção 
está mais organizado, há 
mais participação, vem me-
lhorando e crescendo cada 
vez mais”, afirmou Nelson 
Mendes, membro da equipe 
e especialista no trabalho 
com drogas psicoativas.

Antes da realização das 
oficinas foram exibidos vá-
rios vídeos mostrando casos 
fictícios de assédio sexual 
contra crianças e adolescen-
tes, dentro e fora da família 
e destacada a necessidade 
das pessoas que souberem de 
casos de violência telefona-
rem para o número 100, que 
recebe denúncias de abuso e 
exploração sexual.

Intercalando com a exibi-
ção dos vídeos, os alunos do 
Lar Escola Scheilla fizeram 
apresentações musicais e de 
dança, mostrando a necessi-
dade de paz e de um futuro 
sem drogas para as nossas 
crianças e adolescentes.

A psicóloga Maria Heloí-
sa Bernardo, representante 
da Associação Médico-Espí-
rita do ABC (AME-ABC) e 
do Movimento Espírita na 

Apresentação das crianças do Lar Escola Scheilla. 
Ao lado, parcial do público presente

Secretaria Nacional de Po-
líticas Antidrogas (Senad) 
falou da necessidade de se 
instrumentalizar a criança 
e a família a denunciar os 
casos de assédio sexual e de 
violência doméstica contra 
a criança. Ela explicou que 
o uso de substâncias psico-
ativas provoca alteração no 
comportamento da pessoa 
e leva à violência, além de 
provocar lesões no cérebro. 
E ressaltou que, duas ou três 
vezes de uso do crack, a pes-
soa perde o livre arbítrio e a 
oportunidade de fazer esco-
lhas.

“As pessoas estão fazen-
do mais denúncias sobre vio-
lência e há um estímulo para 
buscar ajuda. É um trabalho 

de direito à vida e viver sem 
violência, proporcionando 
às pessoas identificar e ver-
balizar o que acontece para 
internalizar os direitos so-
ciais”, revelou. A IAM faz o 
encaminhamento de pessoas 
agredidas para a rede social, 
como Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Conse-
lho Tutelar, hospitais, pos-
tos de saúde, escolas, entre 
outras. Os profissionais e 
monitores da IAM também 
passam por uma capacita-
ção e treinamento contínuos 
para trabalhar e desenvolver 
atividades para abordar o 
conteúdo interno da criança 
e o universo com o qual se 
relaciona e convive. 

Um exemplo desse tra-

balho, relatado por Miltes 
Bonna, presidente da IAM, 
está nas rodas de conversa, 
onde as crianças externam 
o que acontece com elas. 
“Numa das atividades das 
monitoras, um menino de 3 
anos de idade, para o qual 
foram dadas uma folha de 
árvore e areia, pegou a areia 
e colocou dentro da folha, 
depois a enrolou e disse que 
via todos os dias o pai fazer 
rolinhos assim”, conta a pre-
sidente da IAM. 

Segundo Heloísa, ativi-
dades como essas servem 
para despertar na criança 
resistência ao assédio e para 
conhecer seus direitos e 
manter sua integridade físi-
ca, mental e espiritual. 

Palestras 
provocam 
mudança
Os depoimen-

tos das mães sobre 
o Fé na Prevenção 
é realmente co-
movente porque 
traduz o resultado 

deste trabalho realizado 
com todo o carinho pela 
plataforma CEOS/IAM, 
Associação Médico-Es-
pírita do ABC (AME-
ABC), Centro de Trata-
mento Dr. Bezerra de 
Menezes e Conselho Es-
pírita do ABC, cujo foco 
é a formação do homem 
de bem. “Era muito ner-
vosa. Participando das 
palestras, mudei muito. 
Aprendi a ter paciência 
e estou mais tranquila,” 
revela a mãe Telma Ma-
ria dos Anjos.

Outra mãe, Iranice da 
Silva, confirma que ocor-
re uma mudança pessoal. 
“É muito gostoso partici-
par das palestras. Cada 
evento tem um tema 
e uma lição diferente. 
Hoje tenho outra cabeça 
e mais vontade de en-
frentar a vida.” Já a mãe 
Amélia Souza diz que 
aprecia muito o trabalho 
da IAM. “Neste evento, 
o tema das drogas é bem 
trabalhado. Estou mais 
confiante e percebo que 
meu filho aprende mui-
to na instituição,” conta. 
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No último mês de abril foi inaugurada a Farmácia Co-
munitária da IAM. Alinhada aos objetivos da Instituição, 
ela visa oferecer ao público interno e à comunidade um 
atendimento cada vez mais eficaz. 

Para que este trabalho seja realizado plenamente, conta-
mos com a generosidade de empresas parceiras na doação 
de medicamentos, mas necessitamos também de profissio-
nais farmacêuticos para a realização do atendimento. 

Se você é farmacêutico e pode doar um pouco do seu 
tempo em prol desta causa, entre em contato conosco. 

Saiba como participar e descubra a alegria de servir. 
Ligue: 4176-8600 
Falar com Analine ou Denise.
E-mail: voluntariado.iam@hotmail.com
              voluntariado@iam.org.br

Ser voluntário torna pos-
sível a doação do que há de 
mais importante no mundo: 
nós mesmos. E a IAM está 
de portas abertas para rece-
ber todo o amor que vem de 
você.

Se você ainda não conhe-
ce a Instituição e quer fazer 
parte desta ciranda de amor 
entre em contato conosco 
para agendarmos uma visita. 
Sua participação é muito im-
portante, pois juntos pode-
mos ir muito mais longe. Já 
somos 338 voluntários reca-
dastrados.

Entre NósTrabalhE

Em busca do reconhecimento
pelaNo início de junho, a IAM 

avançou mais um passo na 
busca pelo aprimoramento 
de suas atividades. Nos últi-
mos dias 2 e 3, ocorreu uma 
pré-auditoria – uma espécie 
de análise de todo o trabalho 
realizado – que teve como 
objetivo avaliar a qualidade 
dos serviços que a Instituição 
presta. O órgão responsável 
por este processo é a ISO (em 
inglês, International Organi-
zation for Standardization), 
formada por representantes 
de 175 países e sediada em 
Genebra, na Suíça.  

Esta organização deter-
mina normas a serem segui-
das por qualquer empresa 
que deseja implementar 
qualidade nos seus serviços. 
A última revisão ocorreu em 
2008 e, se uma empresa se-
guir todas as propostas suge-
ridas, recebe um certificado 
atestando seu comprometi-
mento e sua seriedade.  

A IAM, por ser um órgão 
que presta serviços sociais, 
não é obrigada a possuir um 

título como este. No entan-
to, ter uma certificação de 
nível internacional é de ex-
trema importância. “Se não 
é exigido hoje, com certeza 
será mais tarde. Além disso, 
as doações são as principais 
responsáveis para que nosso 
trabalho aconteça e é preci-
so que os doadores não per-
cam a credibilidade na Insti-
tuição. A melhor forma de 
assegurar essa confiança é 
comprovar que empregamos 
bem cada uma das colabora-
ções e que isso é fiscalizado 
por um órgão internacional 
e competente como a ISO”, 
esclarece Décio Ceolin, re-
presentante da Direção e 
responsável pelo projeto. A 
IAM, dentro de suas carac-
terísticas, pode ser a Insti-
tuição pioneira, em todo o 
Brasil, a conquistar um cer-
tificado da ISO em padrão de 
qualidade em serviços socio-
educativos.

Os benefícios que uma 
entidade recebe por ser cer-
tificada são inúmeros, como: 

menor pressão e rigor dos 
órgãos públicos; geração, 
captação e melhor distribui-
ção de recursos; aumento 
da capacidade profissional 
dos colaboradores entre ou-
tros. Hoje, a IAM já possui o 
sistema de qualidade imple-
mentado e está corrigindo as 
não-conformidades. 

Não está havendo nenhu-
ma despesa neste processo. 
Há um engenheiro especia-
lista na área de Qualidade 
que está atuando volunta-
riamente na Instituição e é 
o responsável por coorde-
nar, implantar e manter o 
projeto. E mais: a IAM já 
recebeu colaboração da NV 
Consultoria Empresarial, 
que forneceu os primeiros 
treinamentos, e agora está 
recebendo suporte técnico 
da Pollon Engenharia, con-
sultoria que implementou a 
base do sistema e está ofe-
recendo seus serviços sem 
nenhum custo. “Além disso, 
há um órgão certificador, a 
SGS, que vai nos auditar e 

nos fornecerá as duas audi-
torias gratuitamente. Eles 
são um dos órgãos mais in-
fluentes do mundo. A IAM 
não pode perder esta opor-
tunidade. Para se ter uma 
ideia, o valor do processo de 

O Dia Internacional do Brincar foi criado em 1999 
e surgiu de uma iniciativa da ITLA - International Toy 
Library Association (Associação Internacional de Brin-
quedotecas) em parceria com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO). Sua idealizadora foi a educadora Frida Kim, brin-
quedista da Coréia do Sul e membro da ITLA. 

No Brasil, foi introduzido há alguns anos por Nyl-
se Cunha, criadora da ABBri – Associação Brasileira 
de Brinquedotecas, mas somente neste ano vimos uma 
mobilização maior nas escolas, rádios, jornais e prefei-
turas para comemorar a data.

Na Instituição Assistencial Meimei, uma grande 
roda de funcionários e crianças foi formada na quadra, 
após o Ato Cívico, que acontece todas às quintas-fei-
ras. 

Dia Internacional 
do brincar

As voluntárias do Programa Tia Marina, do 
Núcleo de Convivência da Terceira Idade, 
também não se contiveram e cairam na 
brincadeira.

Qualidade
auditoria de certificação cus-
ta em média R$ 26.000,00”, 
explica Ceolin.

A auditoria de certifica-
ção ocorrerá nos dias 21 e 22 
de julho e apenas em agosto 
sai o resultado final. 



Para continuar a atender com qualidade a IAM precisa do seu apoio. Confira abaixo!

Pessoa Física

 Seja um Amigo ou um Voluntário da IAM 
 Doação Esporádica em dinheiro  e de materiais diversos 
 Compras no Mercado da IAM
 Privilegiar Parceiros da IAM 
 Doação via Imposto de Renda 
 Doe sua Nota Fiscal Paulista 
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IAM investe no avanço em qualidade
Cuidar de uma institui-

ção do porte da IAM não é 
tarefa fácil, como se pode 
aferir dos números reserva-
dos para essa página. É gra-
tificante, entretanto, ver os 
investimentos acontecerem, 
em que pese os significati-
vos valores empregados em 
ações, cuja maioria visa aten-
der à legislação da Vigilância 
Sanitária e de Segurança.

Graças a uma política de 
qualidade bem estruturada 
e de criterioso planejamen-
to no uso dos recursos que 
recebe dos seus doadores, a 
instituição vem cumprindo 
a sua missão de “colaborar 
na construção de um mundo 
melhor, amparando, reer-
guendo, conscientizando e 

promovendo socialmente as 
famílias e pessoas com ca-
rência material, social e es-
piritual, priorizando sempre 
a criança”.

A IAM atende crianças 
e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social e 
econômica, oferecendo uma 
formação cidadã continuada 
desde a Creche, passando 
pela Educação Complemen-
tar, Cursos Profissionalizan-
tes até a tão sonhada inser-
ção no mercado de trabalho.

Mantém ainda programas 
de atendimento e orientação 
a dependentes químicos e 
pessoas em situação de rua, 
além de um programa espe-
cial de voluntariado para a 
terceira idade. 

Alguns dos Investimentos

Você pode ajudar de muitas formas... 

Pessoa Jurídica

 Empresas Parceiras 
 Contrate um Jovem Aprendiz da IAM 
 Doação de Produtos e Serviços 
 Doação via Imposto de Renda 
 Doe sua Nota Fiscal Paulista 

Os quadros e fiações 
elétricas foram refor-
mados por exigência 
da nova legislação 
da Eletropaulo e foi 
construída a cabine 
primária na Rua Fran-
cisco Alves. Estima-se 
que proporcionará uma 
economia no consumo 
de energia elétrica em 
torno de 40%.

Está em execução a 
reforma geral da lavan-
deria da IAM exigida 
pela Vigilância Sanitária, 
contendo ambientes 
separados de roupa suja 
e de roupa limpa, com 
área para secar roupas 
ao natural e instalações 
para lavar panos de 
chão. Uma lavadora de 
roupa industrial já foi 
adquirida para os dois 
ambientes. Na mesma 
ala um local está sendo 
adequado para implantar 
o projeto “cozinha ex-
perimental” e, também, 
está sendo construído 
sanitários para defi-
cientes físicos.

O gramado da área 
verde foi substituído 
por grama natural e foi 
refeito o sistema de 
drenagem de águas 
pluviais. Também foram 
construídas calçadas no 
entorno.

Parque Infantil reformado faz a alegria 
das crianças. Para sua proteção, os 
brinquedos são de madeira de eucalipto 
tratada, e o piso, de pneu reciclado e 
emborrachado para amortecer o impacto 
de eventual queda.

Atendimentos/Procedimentos ........... 959.059

Crianças e Adolescentes atendidos ........... 641
Famílias atendidas ....................................... 303

Atividades (crianças/adolescentes) .. 10.485
Refeições servidas .............................. 220.347
Cestas alimentares ..................................... 781
Pratos de sopa ao morador de rua .... 25.185

Funcionários ................................... 97
Voluntários .................................... 308
Horas de trabalho voluntário .... 41.906

Nossos números

Informações
ligue para: 4176-8600
consulte nosso site: www.iam.org.br
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CEOS e a assistência dos bons espíritos
A proteção recebida dos benfeitores espirituais é a bondade de Deus 

nos assistindo, sendo caridoso para conosco, oferecendo-nos a oportunidade de servir
Na edição passada de-

mos início à publicação de 
uma entrevista concedida 
pelos fundadores do Cen-
tro Espírita Obreiros do Se-
nhor (CEOS), Walter Vono 
e Miltes Bonna, ao “entre 
nós”. Assim, foram assuntos 
abordados naquela oportu-
nidade: informações sobre 
a fundação do “Obreiros”, 
desde a sua programação no 
plano espiritual; a importân-
cia daqueles que foram os 
seus desbravadores no plano 
físico; e a solidez da estrutu-
ra conquistada pela equipe 
encarnada, que lhe garantiu 
a proteção dos benfeitores 
espirituais nesses 48 anos de 
existência.

Nesta edição nos fixare-
mos nas tarefas constituídas 
do CEOS, e como os bons 
Espíritos contribuem na sus-
tentação dessas atividades.

Como vimos, o CEOS 
mantém uma estrutura de 
proteção espiritual que foi 
aos poucos incorporada, na 
medida da criação de suas 
tarefas, e essa construção se 
deve muito ao comprome-
timento da equipe com os 
princípios da Doutrina Es-
pírita, com o conhecimento 
das leis precisas que regem 
o mundo visível e o invisível, 
com o estudo, a disciplina, o 
autoconhecimento, o auto-
aprimoramento e o espírito 
de caridade.

Walter colocou que esta-
mos sob a proteção de uma 
Casa que nos acolheu por 
misericórdia da Providên-
cia Divina e pelo nosso de-
sejo de fazer alguma coisa 
por nós mesmos. Portanto, 
a qualidade da nossa parti-
cipação nas atividades que 
se realizam é fundamental 

A  p e l í c u l a

para que continuemos mere-
cendo a companhia dos bons 
Espíritos. 

A mediunidade é uma 
oportunidade concedida a 
todos nós, espíritos encarna-
dos, para que, por meio do 
intercâmbio com espíritos 
evoluídos, possamos traba-
lhar incessantemente pelo 
bem da coletividade e pelo 
nosso próprio bem. Imper-
feitos que somos pelos dé-
bitos contraídos no passado, 
exercitar a mediunidade, 
ao contrário do que muitos 
pensam, não é um privilé-
gio, mas uma oportunidade 
de colocarmos em prática a 
lei de amor.

Desde o princípio conta-
mos com Dr. Bezerra de Me-
nezes, que está na coordena-
ção geral de tudo. Porém, são 
inúmeros os protetores que 
auxiliam a Casa nas tarefas 
mediúnicas e assistenciais.

Rossi
“Rossi é um deles”, conta 

Miltes. “É um Espírito que 
tem um carinho muito gran-
de com todos, tanto é que 
ele foi escolhido para ser 
o Patrono do Ambulatório 
Médico Dr. Rossi na Insti-
tuição Assistencial Meimei”. 
Ela disse que nem sempre o 
vê em detalhe, mas sente a 
sua presença. “Eles não pre-
cisam estar aqui, pois irra-
diam à distância”.

Os primeiros contatos de 
Miltes com Rossi foram por 
meio da psicografia. “Sen-
ti dificuldades quando esse 
trabalho iniciou. Muitas 
pessoas queriam mensagens 
para agradar terceiros. Tive 
que ser criteriosa, pois havia 
muita coisa por realizar. A 
partir de então, comecei a 

usar de bom senso em todas 
as atividades, sem 
contudo parar a psi-
cografia”.

“Sobre a proteção 
de Rossi, lembro-me 
do Encontro pela 
Paz que aconteceu 
em Brasília. Eu fui 
convidada para ser 
a médium para dar 
a palavra do Plano 
Espiritual. Confesso 
que fiquei apreensiva 
pela grande responsa-
bilidade. Então, fechei 
os olhos e me coloquei 
à disposição de Jesus. Sentin-
do a presença de Rossi, a psi-
cofonia aconteceu com mui-
ta tranquilidade. Porém, as 
pessoas falaram que a enti-
dade espiritual era Hilarion. 
Eu fiquei muito preocupada, 
pois ao permitir a passivida-
de, eu analisei o contexto da 
mensagem, e não inspirava a 
mim nenhuma dúvida quan-
to à veracidade da comuni-
cação. Eu não lembrava o 
que foi dito, mas foi grava-
do. Quando eu voltei do En-
contro, eu questionei Rossi, 
porque tenho por princípio 
viver a Verdade, somente a 
Verdade: - Como é possível 
- eu te chamo Rossi, eles te 
chamam Hilarion - Afinal, 
quem você é?  Ele falou: Mi-
nha filha, conhece-se a árvo-
re pelos frutos que ela ofe-
rece. No Norte me chamam 
José, no Sul me chamam 
João. Eu estou a serviço de 
Jesus. Pode continuar me 
chamando Rossi”. A partir 
de então, me tranquilizei. 
Comecei a analisar com mais 
critério as mensagens recebi-
das. Rossi não parou mais de 
escrever, ofertando-nos uma 
mensagem por semana”.

Conta Miltes que o mes-
mo fato se repetiu na viagem 
que fizeram em equipe para 
a Argentina, no Encontro 
Música, Arte e Educação na 
Era de 2000, onde brasileiros 
e argentinos puderam trocar 
experiências. “Estivemos em 
Buenos Aires, em Mar Del 
Plata. A emoção era mui-
to grande, pois em todos os 
Centros que nós visitamos, 
no lugar mais humilde, in-
clusive numa tribo de índios 
Tupac Amaru, num Centro 
Espírita de chão batido, na 
câmara de passe estava a foto 
de Dr. Bezerra de Menezes. 
E na comunicação, durante 
a reunião mediúnica, tam-
bém senti Rossi. No entanto, 
para eles era Hilarion. Eles 
enxergavam Hilarion e eu fi-
cava quieta dizendo a Jesus: 
Seja feita a sua vontade”. 

Na literatura espírita não 
encontramos relatos ou bio-
grafia da atuação desse espí-
rito amigo. As informações 
trazidas por Miltes nos le-
varam a uma pesquisa mais 
acurada a respeito de Hila-
rion, que dirige a Fraternida-
de dos Essênios, agrupamen-

to espiritual que trabalha 
no setor de esclarecimento 
evangélico e fortalecimento 
moral dos aprendizes para 
testemunhos futuros. É pos-
sível que devido à elevação 
moral sua luz irradie à dis-
tância, favorecendo a atua-
ção de seus inúmeros men-
sageiros, podendo Rossi ser 
um deles.

De 1994 até abril de 2011, 
pela psicografia de Miltes, 
Rossi deixou 642 mensagens 
voltadas para orientação 
dos tarefeiros, recomendan-
do sempre a vigilância no 
bem, de modo a garantir-
lhes o equilíbrio necessário 
aos mensageiros da paz em 
nome de Jesus.

Recentemente, Miltes 
prefaciou o livro: De Rossi 
para você, que está em vias 
de ser editado. O livro reúne 
as mensagens ditadas por 
esse amigo espiritual desde 
o início das atividades do 
CEOS. “...São páginas de es-
perança que concitam a cria-
tura a trabalhar pela própria 
elevação...”.

Mais a respeito da entre-
vista na próxima edição.
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Palestra sobre Chico Xavier inaugura salão da nova ala construída do CEOS
 “O Chico que conheci”, 

tema da palestra proferida 
pelo médico Dr. Caio Ra-
maciotti, prendeu a atenção 
do público por mais de uma 
hora e revelou facetas de um 
Chico Xavier brincalhão, 
bem humorado, de sorriso 
inesquecível, a par do ho-
mem simples,  alma nobre 
que sempre tinha uma pala-
vra de esperança e consolo 
aos que o procuravam e que 
deixou marcas indeléveis na-
queles que com ele conver-
saram.

Autor de vários livros 
em parceria com Francisco 
Cândido Xavier,  Ramaciotti 
revelou episódios ocorridos 
em passagens de Chico Xa-
vier por São Bernardo do 
Campo, os contatos telefô-
nicos diários mantidos e os 
encontros em Minas Gerais, 
estado onde Chico residiu 
até desencarnar.

Um desses episódios 
ocorreu em abril de 1972, 
quando Chico Xavier  veio a 
São Bernardo do Campo re-
ceber o título de cidadão da 
cidade. Após a solenidade, 
ele almoçaria na casa da fa-
mília do médico, que, então, 
ligou para a esposa avisan-
do-a para que  providencias-
se almoço para, no máximo, 
12 pessoas. Na solenidade, 
havia pessoas de vários pon-
tos do Brasil.  “Àqueles que 
vinham se despedir de Chi-
co, meu pai sussurrava que 
haveria um almoço. Quan-
do finalmente conseguimos 
entrar no carro e olhei para 
trás havia um cortejo. Só res-
tava rezar. Naquele dia, hou-
ve efetiva multiplicação não 
só de peixe, mas da lasanha e 
também da água, que estava 
faltando na rua.”  

Ramaciotti revelou que 
conheceu Chico Xavier nos 

O Chico que conheci

Estou emocionada, foi muito lindo. 
Aparecida Campos Marques, 72 anos, 
frequentadora do CEOS há 38 anos

idos de 1955, que esteve com 
ele no sítio em Pedro Leo-
poldo, onde Chico recebeu 
as palavras de Emmanuel 
sobre a missão que deveria 
levar na Terra.  De outro 
encontro, em dezembro de 
1976, quando ele e seu pai 
foram a Minas, lembrou da 
conversa com Chico, onde o 
médium revelou a ele que o 
tinha reencontrado de vidas 
passadas e queria conversar 
sobre as responsabilidades 
assumidas, que eram muitas, 
e não podiam perder a opor-
tunidade.

Das conversas telefôni-
cas diárias de uma hora e 
meia a partir da meia-noite, 
ocorridas durante pratica-
mente todo o ano de 1977,  
Ramaciotti disse que uma 
vez Chico pediu se podia ler 
uma mensagem e leu 30 lau-
das. “Com ele, a gente falava 
pouco, era praticamente um 
monólogo de luz”, afirmou.  

 “A obra de Chico é monu-
mental e vale destacar o con-
solo aos aflitos”, acrescen-
tou, citando uma mensagem 
do primeiro livro escrito em 
parceria com Chico em que 
um jovem desencarnado aos 
18 anos se dirige ao pai: “Pai, 
por favor, não durma mais 
no cemitério. Estou vivo, 
conversando com você.” 

Outro fato revelado pelo 
médico foi a casa que seu pai 
construiu em São Bernardo 
para Chico Xavier e onde ele 
dormiu uma noite. A casa 
que contém alguns perten-
ces de Chico foi inaugurada 
com o nome de Chico Xavier 
na manhã do dia 2 de abril. 
“Podemos pedir a Jesus por 
intermédio do Chico. Nas 
dificuldades, podemos pen-
sar nele, mas também nas 
alegrias porque ele era um 
espírito alegre’, finalizou. 

Não deu para juntar um salão com o outro, 
mas ficou muito bom assim. 
Pedro Lopes da Silva, tarefeiro há 35 anos}
Estava precisando, porque o trabalho é constante 
e cada vez mais pessoas estão vindo. Ficou melhor 
para acolher mais gente. Wilson Alves Vieira, frequen-
tador há dez anos

~
Gosto da casa. Morava em São Paulo e frequentava a Federa-
ção Espírita. Sinto-me em casa aqui no Obreiros, como se fosse 
uma extensão, é uma família. A casa está sempre cheia e este 
espaço novo veio atender ao aumento do número de frequenta-
dores. Jamile de França Alabi, frequentadora do CEOS há quatro 
anos e tarefeira do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e da 
Promoção e Eventos

Foto acima, da esquerda para a direita Nova 
fachada do CEOS; Dr Caio em palestra, Reginaldo e 
Molina e parcial do público presente no evento.
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Uma mulher à frente do seu tempo
No rol das importantes mudanças no mundo no século 20, ela traduz até hoje a van-

guarda feminina 

Descendente de italianos 
e segunda filha de um casal 
de dez irmãos, Olga Monta-
ri de Melo nasceu em 1º de 
dezembro de 1920, na Lapa, 
em São Paulo, e foi criada 
em Santo André. Casou em 
1941 e mudou para São Ca-
etano. Tem um filho com 69 
anos, três netas e oito bisne-
tos. 

Sua história no Centro 
Espírita Obreiros do Se-
nhor começou em 1974, 
através das mãos amigas de 
um casal frequentador, já 
desencarnado, que a convi-
dou para conhecer a Casa. 
Uma das fundadoras da 
IAM frente à sua trajetória 
de vida tem muitas histórias 
para contar. 

Em sua vida profissio-
nal, foi professora primá-
ria. “Lecionei muitos anos 
no colégio da igreja e tam-
bém no antigo primário. 
Senhores de 65 anos ainda 
vão à minha casa levar fo-
tos daquele tempo em que 
eram meus alunos”, ilustra. 
Ao mesmo tempo, exercia 
o cargo de gerente de uma 
farmácia, onde seu esposo 
era farmacêutico. Também 
lecionou numa escola paro-
quial. 

Dona Olga já foi secre-
tária e relações públicas do 
CEOS e IAM. “Levei a pri-
meira turma da Creche da 
IAM para Santos, na casa da 
Vovó Anita”, relembra. Ela 
fez todos os cursos da Casa 
e lecionou em todos tam-
bém, como o Aprendizes do 
Evangelho e Educação Me-
diúnica. Seu marido, Jayme 
Barbosa de Melo, falecido 
em 1995, foi farmacêutico 
no CEOS e agora dá nome 

à farmácia da IAM. “Só tive 
um filho, o Ruy, porque não 
tinha tempo. Hoje moro so-
zinha.” 

Já passou por várias ta-
refas na Casa, mas a princi-
pal sempre foi trabalhar na 
Tribuna, onde hoje atua de 
segunda e quarta-feira, dia 
este que também faz entre-
vistas. Quando vai ao CEOS 
traz o carro lotado de doa-
ções que os moradores do 
prédio onde mora deixam 
em volta do carro dela.

 Convidada por um casal 
de portugueses, tarefeiros 
da quarta-feira também, 
que viajou a Portugal para 
visitar parentes, chegou a 
ministrar uma palestra num 
Centro Espírita daquele 
país. “Foi só falar um pouco 
mais devagar e eles entende-
ram tudo”, recorda. 

Comprovando seu pio-
neirismo, em 1951, tirou a 
carteira de motorista e foi 
considerada a primeira mu-
lher motorista do ABC. 

Atuação política
Eleita por três vezes 

como vereadora de São Ca-
etano, de 1949 a 1963, relata 
que os políticos nessa época 
não ganhavam para exercer 
o cargo. Eram 21 vereadores 
que tinham suas profissões 
e faziam as reuniões à noi-
te, varando a madrugada, 
tomando apenas um lanche, 
porque o município era pe-
queno e tinha tudo para se 
fazer. “Chegava em casa 
com meu marido e o dia es-
tava raiando”, lembra.

Como vereadora tinha 
muito contato com os polí-
ticos locais e conhecia todos 
os prefeitos, conseguindo a 

doação de três pedaços de 
terreno com a Prefeitura 
de São Bernardo, um em 
cada época, na Vila Pauli-
ceia onde funciona hoje a 
instituição. “O primeiro ter-
reno foi no Rudge Ramos, 
mas no primeiro temporal 
o riozinho inundou e disse 
ao prefeito que não iríamos 
construir uma creche onde 
inundava, não aceitamos e 
devolvemos o local. Ele pe-
diu, então, para escolher um 
novo local e decidimos pela 
Pauliceia.” 

Disposição para o tra-
balho e a vida

Teve momentos muito 
felizes nas tarefas da Casa e 
lembra um deles quando 
fazia palestra no antigo 
Desaat, atual Desadef. 
“Ver o refazimento de 
um alcoólatra é muito 
gratificante e sou muito 
agradecida pela insigni-
ficante contribuição que 
dou. Tudo isso faz com  
que a nossa fé fique mais 
robustecida. Trabalhar 
no CEOS, para mim, é 
uma bênção do céu. Ver 
a luta dos companheiros 
que trabalham e se doam 
é muito gratificante. Agra-
deço a Deus por ter saúde e 
poder vir.” 

Vaidosa na medida cer-
ta, elegante e com uma pele 
bem cuidada, Dona Olga é 
muito dinâmica, gosta de 
“bater perna”, como diz, e 
sempre foi uma pessoa à 
frente de seu tempo. Conta 
que é o último carro a entrar 
no prédio onde mora. Gosta 
de visitar as netas, bisnetos e 
sobrinhos. Explica que dor-
me bem e gosta da vida. 

~
Trabalhar no CEOS, pra mim, é 
uma benção do céu}
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4º Humanizar do ABC - 2011
“Errar é humano... Per-

doar também!” foi o tema 
central do 4º Humanizar do 
ABC que aconteceu no dia 
21 de maio, nas dependên-
cias da Instituição Assisten-
cial Meimei, em São Bernar-
do do Campo.

Dr. João Lourenço C. Na-
vajas, psiquiatra com pro-
grama na Rádio Boa Nova 
às segundas-feiras das 11h às 
12h e Alkindar de Oliveira, 
conceituado professor de co-
municação e oratória do país, 
discorreram sobre os temas: 
“O autoperdão” e “Como 
nos preparar para perdoar”. 
O primeiro, trouxe um enfo-
que sobre a necessidade do 
autoconhecimento para a 
autolibertação. Segundo Na-
vajas, para alcançá-la é pre-
ciso que entendamos o nos-
so próprio coração, fazendo 
um exercício de autocom-
preensão e autoaceitação. 
Para isso, disse, precisamos 
estar prontos e dispostos 
a nos aperfeiçoar sempre. 
Afirmou que as neuroses 
surgem quando fantasiamos 
uma situação e, por meio do 
autoconhecimento, a pessoa 
vai se resolvendo e fortale-
cendo sua auto-estima, per-
cebendo também se está se 
violentando ou subestiman-
do sua capacidade.

Alkindar fez reflexões a 
respeito de como nos prepa-
rar para perdoar indicando 
como, primeiro caminho, a 
cura dos ressentimentos e 
a eliminação do sentimento 
de culpa e, como segundo 
conhecer os degraus que 
sustentam e efetivam o per-
dão, que são: a fraternidade, 
a compaixão, o despreendi-
mento e a verdade. Enfati-
zou ser este o momento de 
trabalharmos a fraternida-
de, aceitando o outro como 

Movimento cresce na contribuição para a humanização da Seara Espírita

ele é, conscientes de que 
os conflitos são inerentes a 
nossa condição humana. 

Eugenivaldo Fort, discor-
rendo sobre o tema central, 
desfechou trazendo o exem-
plo do Cristo que em toda a 
sua plenitude e angelitude 
habitou entre nós, estabele-
ceu com todos aqueles que 
ele convivia os principios 
da humanização. Aceitou o 
erro como uma atitude hu-
mana e perdoou como hu-
mano que se fez.  “Falamos 
das coisas dos anjos, às vezes 
falamos como anjo, e esque-
cemos que somos Espíritos, 
vivendo uma experiência 
humana”, disse.

O Grupos Musical Mãos 
Unidas e o Coral Meimei se 
entremearam nas palestras.

Todo o trabalho de su-
porte ficou sob a respon-
sabilidade do Grupo da 
Fraternidade Espírita João 
Ramalho, que cuidou da re-
cepção e inscrição e prepa-
rou o coffee-break, além de 
fazer a divulgação do encon-

tro, segundo Majô Pitta, co-
ordenadora da casa. Outros 
apoiadores foram o Clube 
do Livro De Dentro para 
Fora e a equipe que faz a 
campanha de divulgação do 
Evangelho no Lar.

Movimento se propa-
ga na Região

Fort noticiou o 1º Huma-
nizar realizado pela USE da 
região de Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra 
em abril, tornando-se o 1º 
domingo desse mês uma re-
ferência para realização dos 
demais.

Em Santo André, a USE 
já tem data marcada para 
o 1º Humanizar. Será dia 
20/11/2011 com o tema: Be-
nevolência, Indulgência e 
Perdão humanizando a Ca-
ridade, aguardando somente 
a definição do local.

Quanto ao 5º Humanizar 
de São Bernardo do Campo, 
não há data e local definidos. 
A tendência é de permancer 
nessa cidade, e sempre acon-
tecerá no mês de maio.

Grupo da Pizza do GFE João Ramalho 
antecipou tarefa que coincidia com a 
data, para poder participar. Alkindar 
e Fort  (expositores). Representantes 
do CEOS. Parcial público presente. 
Casal do GE Emmanuel  (entrevistado). 

Flashes do evento
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Edilenes Almeida Gomes participa há 22 anos do 
CEOS e vem no Humanizar pela primeira vez: “Tra-
balhar as atitudes e os sentimentos para aproximação 
com as pessoas, o caminho é esse.”

Kátia Kemos, há sete anos frequenta o CEOS e pela 
primeira vez está no encontro. “Adoro os cursos do 
Fort. Aprendemos, neste evento, a olhar as pessoas e 
lidar com as diferenças.”

Maria de Fátima Reis da Silva participa do João Ra-
malho desde 1997 e vem pela terceira vez no Humani-
zar. “Os encontros fazem com que pessoas se aproxi-
mem e não se segreguem do convívio com outras casas 
espíritas.”

Walter Wilhelm Lorenz e Maria Luíza Lorenz, ca-
sal que há 20 anos frequenta o Emmanuel e participou 
dos quatro Humanizar: “Neste evento, a pessoa apren-
de a se melhorar.” 


