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 O primeiro trimestre de 2018 
trouxe bons momentos para o 
Instituto Ramacrisna e neste número 
de O Poder compartilhamos com os 
amigos, parceiros e colaboradores 
algumas novidades.
 Fomos agraciados entre as 10 
melhores instituições na categoria 
Terceiro Setor pelo Ranking 
GPTW – Great Place To Work, que 
seleciona os melhores lugares 
para se trabalhar no Brasil, sendo 
o único representante de Minas 
Gerais nessa premiação. Motivo de 
orgulho para todos que fazem parte 
da família Ramacrisna, que acaba 
de completar em fevereiro, 59 anos 
de atuação social, atuando em 11 
cidades da região metropolitana de 
Belo Horizonte.

 Esses reconhecimentos também 
trazem responsabilidade, por isso, 
trabalhar com competência e 
transparência se torna decisivo para 
a instituição. Por isso, ao final de 
2017, o Ramacrisna foi certificado 
com o selo “ONG Transparente”, 
promovido pelo Instituto Doar. O novo 
selo tem como objetivo confirmar a 
transparência de informações através 
da web e utiliza 10 critérios que são 
muito simples de observar, fáceis de 
publicar e são dados que auxiliam no 
processo de decisão no momento de 
se fazer uma doação.
 No mês de março, participamos do 
Encontro Anual do Conselho Curador 
da Fundação Dom Cabral e o Instituto 
Ramacrisna foi distinguido como 
Case do programa desenvolvido 

pe la  FDC – POS,  Parcer ias 
com Organizações Sociais, se 
apresentando para os participantes do 
evento. Agradecemos ao presidente 
executivo da FDC Antônio Batista da 
Silva Junior, ao Coordenador do POS, 
Ricardo Siqueira por esse momento 
emocionante e a todos os professores 
que nesses 10 anos de parceria nos 
orientaram para profissionalizar a 
gestão do Ramacrisna e qualificar 
nossa equipe de funcionários, o que 
possibilitou ampliar o número de 
atendidos, mais opções de cursos e 
mais qualidade em todas as ações. 
 E, para finalizar, entre no nosso 
site e confira o nível de transparência 
que o Instituto Ramacrisna pratica: 
ramacrisna.org.br
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 Com a proposta de transformar a 
realidade de jovens que estão inseridos 
em um cenário de vulnerabilidade 
social, o Instituto Ramacrisna 
desenvolve, gratuitamente, cursos 
profissionalizantes para moradores 
de Betim e dez cidades do entorno. 
 Os cursos de Eletricista de 
Instalações e Soldagem completaram 
10 anos de atuação e para 
comemorar o Ramacrisna realizou em 
dezembro de 2017, uma formatura 
especial das turmas do 2º semestre. 
Foi entregue um troféu sustentável 
feito pelas artesãs da Futurarte 

para patrocinadores e parceiros que 
fizeram parte da história dos cursos. 
Na última década, passaram pelas 
salas do Ramacrisna 646 alunos em 
56 turmas de Soldagem. E foram 
formados 447 profissionais em 22 
turmas de Eletricista de Instalações. 
 Nesses 10 anos o Instituto 
contribuiu para a transformação 
da realidade de milhares de 
jovens que, com informação e 
conhecimento, terão oportunidade 
de trilhar um caminho de sucesso, 
tanto na vida pessoal quanto na 
profissional.

NOTÍCIAS

10 anos dos 
  Cursos Profissionalizantes

5ª Edição 
 do Festival Primavera

Formandos do curso de Soldagem com instrutor e parceiros.

 O Trio Amaranto foi um dos 
convidados da Orquestra Jovem do 
Instituto Ramacrisna. 

Organizado pelo Instituto Ramacrisna, 
o Festival Primavera em sua 5ª edição 
teve como anfitrião a Orquestra 

Jovem Ramacrisna, que recebeu como 
convidados o Trio Amaranto, o Duo 
Calaça e a Banda Trinca. 
 Além das apresentações musicais, 
foram realizadas aulas intensivas, 
teóricas e práticas, durante os três 
dias no turno da manhã, para os 
alunos que fazem parte da Orquestra 
Jovem Ramacrisna. No terceiro dia os 
alunos passam por uma audição com 
o maestro, que é feita anualmente para 
avaliação de desempenho. 
 O Festival promove a complementação 
do aprendizado dos Jovens da 
Orquestra Ramacrisna e oferece para 
a comunidade dos bairros em torno, a 
inserção cultural, por meio do acesso 
a gêneros variados de músicas como 
o Jazz e o Blues. O que se torna 
também uma ocasião que possibilita 
a integração de toda a família.

Músicos da Orquestra Jovem 
Ramacrisna com o Trio Amaranto.
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EM DESTAQUE

Educação
é Investimento

O palestrante e jornalista, Eduardo Lyra, esteve presente e abordou a temática “Não importa de onde você vem, mas sim, pra onde vai”.

 Para o Instituto Ramacrisna, ser 
convidado pela Secretaria de Educação 
de Betim, para executar o programa Rota 
do Saber, idealizado pela Fiat Chrysler 
Automóveis e BNDES, foi motivo de 
muito orgulho e o reconhecimento de um 
trabalho de seis décadas de seriedade 
e comprometimento realizado no 
município.
 Fundado em 1959 por Arlindo Corrêa 
da Silva, o Ramacrisna sempre teve 
a educação como ponto focal de sua 
atuação. Nosso fundador acreditava 
que era através da instrução formal que 
poderíamos transformar a vida das 
pessoas, torná-las independentes e 

capazes de construir um futuro digno e 
produtivo.
 Junto com o Instituto Provavi, 
composto  por  prof iss ionais 
qualificados e experientes na 
área educacional, o Ramacrisna 
vem desenvolvendo ações de 
aperfeiçoamento da equipe de 
educação das 69 escolas de ensino 
fundamental da cidade de Betim, 
visando o alcance de resultados 
ainda melhores. As atividades, que 
já estão sendo desenvolvidas pelos 
professores nas salas de aula, têm 
por objetivo levar para a prática 
do dia a dia as competências e 

habilidade recebidas por eles, durante 
os treinamentos.
 Temos certeza que essa união 
de esforços, tão brilhantemente 
coordenada pela Secretária de 
Educação de Betim Sra. Ellen Ises 
Mendes e sua equipe, tornará a cidade 
de Betim referência em educação no 
nosso estado. 
 Parabenizamos a Fiat Chrysler 
A u t o m ó v e i s  p e l a  e x c e l e n t e 
iniciativa na construção de um 
futuro melhor para as crianças e 
jovens, transformando assim os 
horizontes educacionais de nossa 
cidade.
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ROTAl!!!SABER 
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FCA 
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 

Investir na melhoria da Educação: esse é o propósito do Programa Rota do Saber, criado 
pela Fiat Chrysler Automóveis (FCA), em parceria com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDES), que será gerido de forma Intersetorial envolvendo 
a empresa, o Instituto Ramacrisna e a Prefeitura de Betim, por meio da Secretaria de 
Educação. O projeto, que tem como foco o ensino fundamental, busca uma mudança 
estrutural do ensino, promovendo a qualificação dos educadores, por meio de métodos 
de ensino mais eficazes e a integração da escola com a comunidade 

Cursos de formação, oficinas e eventos serão as ferramentas 
para engajar professores, diretores, pedagogos, alunos e pais, 

irradiando para toda a comunidade o compromisso com a 
qualidade do ensino. 

Seminários, encontros pedagógicos, oficinas e assessorias, 
além da criação de material exclusivo, pensado para a 

Realização: 

realidade dos professores e das escolas. 

Atividades educativas e culturais, como 
Mala da Leitura, Festival Literário, 

Olimpíadas de Matemática, dentre 
outras, serão realizadas com o objetivo 

de aproximar os conteúdos de Português 
e Matemática para além da sala de aula. 

Ações que envolvem toda a escola 
contemplarão aproximadamente 

41 mil alunos! 

�BNDES 



 Há oito anos os alunos atendidos 
pelo Instituto Ramacrisna recebem 

um kit escolar do Projeto Futuro 
Promissor, promovido pelo Rotary 
Club Belo Horizonte Liberdade. 
Neste ano, a entrega dos kits foi 
realizada no dia 17 de fevereiro, 
no Instituto Ramacrisna. O Projeto 
Futuro Promissor é realizado desde 
2011 para arrecadar fundos para a 
compra de kits de materiais escolares 
para alunos de escolas públicas e em 
situação de vulnerabilidade social. 
 Até 2017 foram distribuídos 2.747 
kits. Este ano, foram beneficiados 
450 alunos de seis escolas públicas 
de Betim e participantes das 

atividades do Instituto Ramacrisna. 
O kit entregue aos alunos é composto 
por mochila, 7 cadernos, lápis, 
borracha, apontador, caixa de lápis de 
cor, tesoura, régua, cola e 250 folhas 
de papel A4. 
 Agradecemos essa importante 
ação do Rotary Club de Belo Horizonte 
Liberdade, pois proporciona a 
melhoria da condição de estudo aos 
alunos, traz dignidade e incentivo, 
além de melhorar o desempenho em 
sala de aula, porque com os materiais 
apropriados os alunos se sentam 
mais motivados a estudar. 

 A Biblioteca Arlindo Corrêa da 
Silva, um dos projetos do Instituto 
Ramacrisna, foi uma das 12 
iniciativas vencedoras do prêmio 
Leitura do Bem. O Concurso Cultural, 
realizado pela TV Alterosa e Estado 
de Minas em parceria com a Livraria 
Leitura, teve como objetivo valorizar 
a importância da leitura na formação 
de crianças e adolescentes. Ter ou 
fazer parte de um projeto social que 
utilizasse a leitura como ferramenta 
de transformação e crescimento foi o 
requisito para a inscrição.

 No mês de janeiro, Maria Ângela 
Corrêa, sócia da Livraria Leitura, 
esteve no Instituto Ramacrisna 
para  rea l izar  a  entrega da 
premiação, sendo 1 castelinho 
da Livraria Leitura com 400 
títulos, entre livros e revistas em 
quadrinhos de diferentes gêneros 
literários, para ampliar a atuação 
do projeto. 
 As crianças festejaram a 
entrega, encantados com a beleza 
e qualidade dos livros recebidos. 

Projeto
 Futuro Promissor

Entrega dos kits para as crianças.

Maria Ângela Corrêa, sócia da Livraria Leitura, entregou o castelinho contendo 400 títulos, 
entre livros e revistas em quadrinhos, de diferentes gêneros literários.

NOTÍCIAS

Prêmio
  Leitura do Bem
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7 O Antenados, criado pelo 
Instituto Ramacrisna, completou 
10 anos em novembro de 2017. Foi 
criado como projeto social focado 
em oferecer para os jovens da 
região -através do uso de múltiplas 
ações de comunicação que 
pudessem ampliar seus horizontes 
e conhecimentos. Em 2014 foi 
ampliado com a inauguração do 
novo espaço e a mudança de projeto 

para produtora. A partir daí, esses 
jovens passaram a prestar serviços 
às empresas e organizações 
sociais, produzindo reportagens, 
coberturas fotográficas, vídeos 
institucionais e gerenciamento de 
redes sociais, gerando trabalho e 
renda aos participantes e tendo 
como meta tornar-se um grupo 
autossustentável e autônomo.
 Mesmo com a mudança, o 

Antenados não perdeu o caráter 
educativo, e por meio da Escola 
Multimídia, a Produtora oferece o 
curso de Audiovisual gratuito para 
jovens de 15 a 22 anos, com aulas 
práticas e teóricas de jornalismo, 
fotografia cinegrafia e edição 
de imagens. O curso, com carga 
horária de 120h/aula dura em torno 
de 3 meses e são realizadas duas 
turmas por ano. Desde 2015, 108 

alunos já participaram da formação.
 Desde 2007 foram produzidos 
pelos alunos 663 vídeos, entre curtas-
metragens, documentários, vídeo-
reportagens, vídeos institucionais e 
experimentais. E também 19 edições 
do jornal impresso e cerca de 175 
mil acessos ao blog do Antenados, 
o que demonstra o grande alcance 
do projeto. 

NOTÍCIAS

Antenados
    completa 10 anos

Ramacrisna 
   comemora 59 anos 

Instrutores, alunos e ex-alunos 
da Produtora Antenados 
com os jornalistas e parceiros 
homenageados.

Edson Alves da Melt Comunicação, Solange Bottaro vice-presidente do Ramacrisna, Edina 
Bom Sucesso palestrante e Américo Amarante Neto superintendente do Ramacrisna

 O Instituto Ramacrisna completou 
59 anos de atividades em fevereiro 
deste ano e, para celebrar a data, 
recebeu Edina Bom Sucesso, 
doutora em ciências da educação, 
na especialidade psicologia da 
educação pela Universidade do 
Minho, Portugal. A palestra, voltada 
para os funcionários, abordou o 
tema “Construindo a confiança nas 
relações interpessoais”.  
 A plateia participou ativamente 
e adorou a palestra de Edina Bom 
Sucesso, que marcou brilhantemente 

a comemoração, que foi encerrada 
com parabéns e degustação de um 
bolo delicioso. 
 A g r a d e c e m o s  a  e x c e l e n t e 
profissional Edina por compartilhar 
conosco sua alegria, energia e 
competência, marcando essa data de 
forma tão especial.
 Chegar aos 59 anos de existência 
é motivo de muito orgulho para toda 
a família Ramacrisna e é motivador 
saber que em quase seis décadas o 
Instituto contribuiu para mudar a vida 
de milhares de pessoas. 
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 A história da Indústria de Telas 
Ramacrisna começou em 1.975 
como um projeto independente de 
autossustentabilidade do Instituto 
Ramacrisna e tinha o objetivo de com suas 
telas, cercas e alambrados, atender aos 
sitiantes, fazendeiros e granjeiros que se 
encontravam no entorno do Ramacrisna e 
se expandir para região metropolitana de 
BH. A primeira máquina utilizada pela 
Indústria de Telas Ramacrisna era à 
manivela, e com ela eram produzidas 
telas, cercas e alambrados de 
qualidade singular, diferencial que 
sempre esteve presente nos produtos 
das Telas Ramacrisna.
 O projeto se destacou e em 1.993 
o instituto C&A de Desenvolvimento 
Social, firmou com a Telas Ramacrisna 
uma parceria que ajudou na evolução 
e aprimoramento do projeto, 
ocasionando a instalação da Indústria 
em um galpão amplo e apropriado às 
atividades desenvolvidas com 1000 
m² de área construída. Também foi 
adquirido maquinário industrial novo 
e especializado para a fabricação 
das telas, o que possibilitou atender 
grandes pedidos.
 Sempre na busca da melhoria e 
atender aos clientes com rapidez 
e eficiência, a Indústria de Telas 
Ramacrisna adquiriu equipamentos 

automatizados de última geração, e 
passou a atender aos pedidos em tempo 
recorde e com excelência na qualidade. 
As novas máquinas tem capacidade para 
produzir rolos de tela de 50 metros por 2 
metros de altura em apenas 15 minutos, 

a capacidade de produção das Telas 
Ramacrisna aumentou de 40 para 150 
toneladas mensais. 
 Atualmente a Telas Ramacrisna, 
com o seu moderno maquinário 
industrial, atende desde pedidos 

pequenos até grandes demandas 
de produção de vários tipos, possui 
um departamento especializado na 
produção de telas para criação de 
peixes e avicultura, tendo clientes em 
todo o estado de Minas e no Brasil.

NOS BASTIDORES

Telas
Ramacrisna

Ao centro Gerente de Vendas, Geraldo Gabriel, com equipe de produção na sede da Fábrica em Betim.

Almir e Mônica da equipe de vendas na Unidade BH.



Ramacrisna Eleito
        um dos Melhores Lugares para se Trabalhar

 Iniciando bem o ano de 2018, o 
Instituto Ramacrisna foi um dos 
ganhadores do Ranking GPTW – 
Great Place To Work, que seleciona 
os melhores lugares para se 
trabalhar no Brasil e está entre 
as 10 melhores instituições n a 
c a t e g o r i a  Te r c e i r o  S e t o r.   O 
Instituto é o único representante de 
Minas Gerais nessa premiação.
 O Ranking Melhores Lugares Para 
Trabalhar é o padrão de excelência 

para definição de excelentes ambientes 
de trabalho e o Great Place To Work é 
pioneiro em conduzir essa pesquisa 
presente em todo o mundo, em mais 
de 50 países, nos 6 continentes. O 
ranking contempla Organizações da 
Sociedade Civil (OSC), ONGs, Institutos, 
Fundações e Associações. 
 Esse reconhecimento é motivo 
de muito orgulho para todos os 
funcionários, diretoria, voluntários e 
parceiros do Instituto Ramacrisna.

CAPA

Selo da GPTW concedido às melhores empresas para se trabalhar.

Uma das entradas da sede do Instituto Ramacrisna
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Não viva mais as sombras, 

os desvios, os medos de seu 

caminho; viva antes o sol que 

tem sempre nascido e brilhado 

cantando a glória de Deus, a 

beleza da natureza os dons que 

lhe foram dados generosamente.

Tenha, outra vez a alma da 

criança que um dia, em você, foi 

livre, sensível, despreocupada e 

produtiva. Viva a criança que um 

dia balbuciou o nome de Deus e 

depois, já maior, gritava sempre: 

Deus existe e nos ama.

Deus existe e mandou Jesus para 

que sempre permanecesse ao seu 

lado, mostrando-lhe a unidade 

de tudo e o erro das divisões 

inventadas pela mente humana.

Não more mais nas sombras, nos 

desacertos sem luz, nas vibrações 

que enfraquecem porque não são 

as vibrações da unificação divina.

Olhe as estrelas sobre sua cabeça 

brincando de festa e de longínquas 

moradias. Abençoe a criança, 

aplauda o jovem, ajude o idoso no 

correr do tempo que lhe foi dado 

nesta passagem terrestre.

Preste atenção à música das 

esferas que complementam os 

reinos da criação de Deus, e ame 

e pacifique o mundo.

Desfaça o silêncio dolorido das 

solidões que um dia batem à sua 

porta e redime, no amor, todos os 

enganos e os desafetos.

Quando a voz se levanta e grita 

mais alto: eu amo a Deus em 

todas as suas expressões, as 

sombras estremecem e os males 

fogem de você e de todo o seu 

mundo renovado.

Lembre-se como é importante 

viver o hoje em que o sol nasceu 

claro e as aves cantaram 

festejando-o.

MENTE SÃ

Dia 
 de Sol

10

Célia Laborne



 Qual o maior enigma que temos 
pela frente em nossa existência?
É o problema de nossa vida, a 
razão de ser do Universo.
E como resolver este problema?
Alcançando o Divino, através de 
nossa mente; tomando consciência 
da Divina Mãe, a suprema Shakti, 
que é o Universo, sua origem, 
causa e a finalidade da vida. Além 
da felicidade, os que encontram a 
segredo da Esfinge da Eternidade, 
tornam-se o Poder que pode intervir 
nas coisas e ser criador.
 Entre as muitas dificuldades 
no caminho da Ioga – quais as 
maiores para o iniciante?
Escolher sem preferir; executar 
sem desejar coisa alguma. Estas 
duas coisas constituem grandes 
obstáculos e quando vencidas 

são a base do desenvolvimento 
da verdadeira consciência e do 
controle do eu.
Escolher, dentro do aspecto que 
analisamos, quer dizer ver o que 
é verdadeiro e dar existência, 
coordenação, dinamismo; e 
escolher deste modo, quer dizer, 
sem nenhuma inclinação pessoal 
por posição, pessoa, ação 
especial, circunstância que nos 
agrada; isto constitui o que há de 
difícil para o ser humano comum, 
ainda cheio de raízes dentro 
da ignorância, mas que sente a 
necessidade premente de sair do 
buraco onde está. 
Vê luzes lá fora; aspira vê-
las dentro de si. Portanto, é 
indispensável agir sem nenhuma 
preferência, fora de toda atração 

ou qualquer espécie de afinidade, 
baseando-se unicamente na 
Verdade que lhe guia, para os mais 
puros estados mentais.
Se você observa atentamente, 
verá que antes de proceder com 
correção, existe uma ligação 
interior, qualquer coisa que lhe 
empurra à frente, que lhe obriga 
meditar sobre as coisas mais 
santas da vida.
 No homem comum, ainda 
profundamente incerto do que 
pretende realizar, sem o poder de 
atenção, a ligação é geralmente 
o desejo. Surge na forma de 
querer poder dominar os outros, 
aparecer orgulhosamente ante 
os setores da vida onde mantém 
suas atividades. Este desejo 
é substituído, mais tarde, por 

uma visão clara da verdade, com 
precisão tal, que você se sente 
cada vez mais atraído ao campo 
da Espiritualidade Superior.
 Alguns denominam isto de VOZ 
DE DEUS ou VONTADE DE DEUS. O 
autêntico sentido destes termos 
é falso. Por isto, prefiro dizer A 
VERDADE, que é um aspecto muito 
limitado da Mãe Divina, superfície 
e  a lvo  de  toda ex istência . 
Portanto, sobre o plano físico, a 
diferença é evidente; porque nós 
somos ainda tudo o que nós não 
queremos mais ser, e Deus é tudo 
o que aspiramos viver e ser.

Enigma
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 Sri Ramakrishna (1836-1886) é 
adorado por milhares de pessoas 
como uma Encarnação Divina, ou 
Avatar. Sua vida foi um testemunho 
da verdade e da universalidade dos 
princípios espirituais, assim como 
da pureza e do amor. Nascido em 
Kamarpukur, uma aldeia próxima a 
Calcutá, desde criança demonstrou 
uma grande inclinação para a vida 
espiritual. Como um jovem sacerdote 
de um templo em Dakshineswar 
(Calcutá), Ramakrishna mergulhou 
em intensas práticas espirituais e 
profundas meditações, tomado por 
um forte anseio por Deus e pela 
comunhão divina.
 Vivia constantemente absorto 
em Deus. Em seus frequentes 

êxtases espirituais,  alcançava 
o sublime estado de união com 
a Infinita Realidade. Para ele, o 
ensinamento védico da unidade da 
existência era mais que uma teoria, 
pois realizou essa verdade pela 
percepção direta. Sri Ramakrishna 
t r i lhou d i ferentes  caminhos 
religiosos dentro do Hinduísmo. 
Mais tarde praticou o islamismo 
e depois meditou profundamente 
em Jesus Cristo, experimentando 
a mesma Realidade Divina através 
destes caminhos não hindus. 
 Sri Ramakrishna não escreveu 
nenhum livro, nem ministrou 
palestras públicas. Ao invés 
disso, ele optou por falar em uma 
linguagem simples com o uso de 

parábolas e metáforas de maneira 
ilustrativa, que foram coletadas 
pela sua observação da natureza 
e das coisas comuns do dia a dia. 
Suas conversas eram encantadoras 
e atraíram a elite cultural de 
Bengala. Estas conversas foram 
anotadas por um de seus discípulos, 
Mahendranath Gupta, que as 
publicou em bengali sob a forma 
de livro, com a denominação: “Sri 
Ramakrishna Kathamrita” (O néctar 
das palavras de Sri Ramakrishna). 
Sua versão em inglês, denominada 
“The Gospel of Sri Ramakrishna”, foi 
publicada em 1942. 

Ramakrishna

Lindananda

MENTE SÃ




