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O ano de 2020 foi para toda a equipe do 
Instituto Ramacrisna uma grande experiência 
de fé, confiança, determinação e forte apoio às 
comunidades vulneráveis, por isso o chamamos 
de O Ano da Solidariedade. Trouxemos para 
2021 toda essa vivência, essa crença na força 
divina perpassando por espaços, pessoas e 
levando para as comunidades o alimento 
necessário para a sobrevivência física e a fé 
para alimentar a esperança de dias melhores. 
Entregamos 10.844 doações, que beneficiaram 
43.379 pessoas em situação de grandes 
dificuldades. 

Em 2020 realizamos 15 cursos 
profissionalizantes formando 37 turmas e 625 
alunos mantendo o mesmo nível de excelência 
que executamos desde 1995, só que agora 
com aulas teóricas remotas e aulas práticas 
com turmas reduzidas de 5 alunos. A equipe 
de TI, de educadores e a Antenados Produtora 

se uniram para criar uma metodologia 
atraente, utilizando aplicativos e programas 
diversificados e com ótimos resultados no 
aprendizado.

Em 2021, continuamos desenvolvendo 
os cursos profissionalizantes, tendo ampliado 
o número de cursos e de beneficiados e 
entregando cestas básicas e material de 
higiene e limpeza para os moradores das 
cidades de Betim, Ibirité e Sarzedo.

Somos muito gratos à empresas, 
organizações e fundações que nos apoiaram 
para melhorar a qualidade de vida de 
milhares de famílias em situação de extrema 
vulnerabilidade e fazemos questão de 
compartilhar com nossos leitores quem são 
esses parceiros.

Solange Bottaro
Vice Presidente
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Instituto Ramacrisna 62 anos
Instituição completa ciclo e supera maior desafio de sua história: 
manter ações e projetos mesmo com isolamento social

Instituto 
Ramacrisna 

realiza 16 mil 
atendimentos em 

um cenário de 
pandemia

Muita resiliência e pro-atividade levaram a equipe do Ramacrisna a se adequar rapidamente 
aos novos tempos surgidos com a pandemia. Trabalho realizado em equipe com muito empenho 
e dedicação surtiu resultados surpreendentes tanto em número de atendimentos quanto em 
qualidade das atividades oferecidas.

Mais de 16 mil crianças, jovens e adultos 
foram beneficiados pelas ações e projetos do 
Instituto Ramacrisna em 2020. Tal resultado 
vem coroar os 62 anos da instituição, celebrado 
em fevereiro. Os projetos do Ramacrisna 
atendem crianças, jovens e adultos em situação 
de vulnerabilidade social em 13 cidades da 
Região Metropolitana de BH. Com sede em 

Betim e um núcleo em Belo Horizonte, o 
Instituto Ramacrisna com ajuda de parceiros 
realizou, ao longo do ano, a distribuição de 
diversos itens de alimentação, higiene pessoal, 
brinquedos e 600 chips de internet móvel para 
facilitar o acesso ao ensino remoto a crianças 
e jovens. 

Ramacrisna 62 anos

instituto
ramacrisna®

32

Editorial Ramacrisna 62 anos



Responsabilidade 
social e economia:

programa 
Jovem Aprendiz
ajuda empresas

a gerar impactos
positivos

O Instituto Ramacrisna é uma das 
Instituições certificada pelo Ministério do 
Trabalho que capacita e encaminha jovens 
aprendizes para a primeira experiência 
profissional. Desde 2005, o Ramacrisna já 
atendeu cerca de 3.400 jovens de 14 a 18 anos 
através do programa. Atualmente, são 464 
adolescentes do Ramacrisna trabalhando em 
mais de 100 empresas em 13 cidades da região 
metropolitana de BH. “São jovens que, em sua 
maioria, vivem em situação de risco social e 
teriam grande dificuldades de se capacitar 
e de buscar uma profissão sem a ajuda do 
Instituto e das empresas parceiras”, afirma 
o superintendente do Ramacrisna, Américo 
Amarante Neto. 

Um dos maiores fabricantes de autopeças 
no mundo, o grupo TEKSID é parceiro do 
Ramacrisna no programa. Desde 2011, as 
unidades de Betim já contaram com 32 jovens 

aprendizes com o objetivo de proporcionar 
a eles o desenvolvimento profissional e a 
preparação para o mercado de trabalho. 
“São profissionais importantes nas atividades 
administrativas, pois conseguem auxiliar nas 
demandas operacionais, trazendo agilidade 
no trabalho”, afirma a empresa, em nota. 

Outro grupo com ações em Minas que 
também aderiu ao programa é o Unifort. 
Fornecedora de peças para máquinas e 
equipamentos de diversas áreas, desde 2012, a 
empresa mantém média de cinco aprendizes a 
cada ano. Dez deles já foram efetivados como 
empregados formais. “Vemos no programa a 
oportunidade não só de oferecer o primeiro 
emprego, mas de favorecer o desenvolvimento 
do jovem. Aqui, nos preocupamos com o 
desenvolvimento, pois sempre contratamos os 
aprendizes visando o aproveitamento deles na 
empresa”, diz Ana Paula Chaves, coordenadora 
de RH da Empresa. 

De acordo com o Relatório de Impacto 
do Instituto, desenvolvido pela startup 
ImpactLAB em 2019, as empresas chegam 
a economizar, em média, R$ R$ 834,00 com 
recrutamento, treinamento e adaptação, 
devido a contratação de um profissional 
que já atuou na empresa como Adolescente 
Aprendiz. O estudo mostrou ainda que a 
cada 10 adolescentes que participam do 
programa, 2 são contratados após o término 
do contrato e 1 permanece na empresa por 
mais de 4 anos. “O Ramacrisna cuida de toda 
gestão contratual, a empresa economiza 
muito e ainda forma profissionais para 
fazer parte do seu quadro de funcionários” 
acrescenta Américo.

Como contratar - O Programa Jovem 
Aprendiz é uma iniciativa federal que concede 
benefícios fiscais e facilidades a empresas 
de médio e grande portes que contratam os 
aprendizes, como redução do FGTS para 2%, 
dispensa de aviso prévio e isenção de multa 
rescisória. Aderindo ao 
programa por meio do 
Ramacrisna, o empresário 
alia o nome da empresa a 

um dos projetos sociais mais respeitados do 
país e ganha outras vantagens significativas. 

“Temos pessoas especializadas que 
assumem o recrutamento e a seleção dos 
jovens. Antes de ser inserido na empresa, o 
aprendiz do Ramacrisna participa de um curso 
de capacitação de 80 horas, que o prepara 
para sua iniciação na aprendizagem, dispondo 
para isso de material pedagógico específico. 
Nós também acompanhamos o desempenho 
dele na empresa e na família”, conclui Américo. 

Para saber mais sobre o projeto Jovem 
Aprendiz do Instituto Ramacrisna, você pode 
ligar para o telefone (31) 3438-5500 ou acesse 
o QR CODE
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Visando facilitar o acesso à internet e 
oferecer ferramentas para que as comunidades 
em situação de vulnerabilidade social 
retomem as suas atividades, superando o 
isolamento social e digital, a Central Única das 
Favelas (CUFA) em parceria com o Instituto 
Ramacrisna distribuíram 600 chips para 
mães de famílias, que são atendidas pelo 
Ramacrisna. Os chips são da empresa Alô 
Social (em parceria com a TIM). 

A iniciativa faz parte do programa Mães 
da Favela On, o maior projeto de conectividade 

Instituto 
Ramacrisna

e Cufa conectam
600 famílias 

à internet 
A parceria tem a curadoria 

da UNESCO

em favelas já feito no Brasil com o objetivo de 
conectar 2 milhões de pessoas até julho de 2021. 

Para que a plataforma seja aproveitada 
como uma ferramenta de retomada 
econômica e educacional, o projeto enfoca 
o acesso aos conteúdos voltados à educação 
e ao empreendedorismo. A coordenação da 
curadoria e chancela do projeto fica por conta 
da UNESCO. 

Para a Vice-Presidente do Instituto 
Ramacrisna, Solange Bottaro, o programa 
Mães da Favela On e a plataforma de 
democratização digital são projetos que 
têm feito uma grande diferença na vida 
de muitas pessoas em tempos de recessão 
econômica e de isolamento social. “Eles 
escolheram o Instituto Ramacrisna pela 
presença intensa e próxima que temos com 
as comunidades que enfrentam insegurança 
e incerteza social. Abraçar estes projetos nos 
impulsiona a permitir mais oportunidades 
às famílias que acompanhamos. Com o 
acesso à internet por meio destes chips, as 
crianças e jovens retornarão aos estudos 
remotamente e muitas mulheres poderão 
de alguma forma gerar renda para as suas 
famílias, explica Solange.

Artistas de Betim participam de 
“Festival Ramacrisna em Casa”

O Ponto de Cultura Ramacrisna, da cidade 
de Betim, recebeu apoio financeiro, oriundo da 
Lei Aldir Blanc do Governo de Minas, através 
da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – 
SECULT, para execução de ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural.

E como a atuação cultural é uma das 
vertentes de grande significado desenvolvida 
pelo Instituto Ramacrisna há várias décadas, 
a realização das lives vem consolidar essa 
performance e colocar em destaque grandes 
artistas betinenses. 

O Instituto Ramacrisna realizou, no 
dia 21 de maio, a primeira de três lives que 
irão compor o Festival Ramacrisna em 
Casa. A apresentação foi transmitida pelas 
redes sociais do Instituto e contou com a 
participação das bandas L6, Samba&Choro de 
Quintal e Dudu Mendes, todas de Betim. 

Os grupos mostraram para o público seus 
trabalhos nos estilos como pop rock, samba, 
choro e MPB. A apresentação ficou por conta 
da digital influencer, também betinense, 
Aninha Amaral. “Nossa intenção foi promover 
estilos variados, valorizando os talentos 
locais e os movimentos socioculturais de 
Betim. Com isso, promovemos a diversidade 
e auxiliamos na criação de diálogos 
interculturais”, destaca a vice-presidente do 
Ramacrisna, Solange Bottaro.  

Dentro dessa perspectiva, o Festival 
Ramacrisna em Casa irá promover mais duas 

Nossa intenção foi promover 
estilos variados, valorizando os 
talentos locais e os movimentos 
socioculturais de Betim. Com 
isso, promovemos a diversidade e 
auxiliamos na criação de diálogos 
interculturais.

apresentações, sendo uma com a Orquestra 
Jovem Ramacrisna e convidados, e outra em 
comemoração aos 100 anos da Folia de Reis 
do bairro Santo Afonso de Betim.

Live do Festival foi acompanhada por centenas
de pessoas nos canais Ramacrisna

Acesse e assista ao vídeo
do FESTIVAL
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Em plena crise econômica gerada pela 
pandemia do coronavírus, a Fábrica de Telas 
Ramacrisna registrou um crescimento de 71% 
no faturamento da empresa, entre março de 
2020 e fevereiro de 2021, em comparação 
ao mesmo período anterior. Em 2020, foram 
produzidos 614.942 m² de diferentes tipos de 
alambrados, que consumiram um total de 
808.230 kg de arame galvanizado. Comparados 
ao ano de 2019, o crescimento foi de 40% no 
volume produzido e 44% de aumento referentes 
ao total de matéria prima consumida.

De acordo com o gerente da fábrica, 
Octávio Figueiredo, no primeiro momento, 
quando ainda havia muitas dúvidas a respeito 
do que seria a quarentena e de como a 
Covid-19 impactaria a economia, procuramos 
nos adaptar ao novo cenário com medidas 
internas e externas que minimizassem o 
impacto inicial.

Estratégias de superação - Essa 
recuperação só foi possível devido a um 
entendimento das novas necessidades do 
mercado e de um investimento voltado para 
esse novo perfil de público. “Trabalhamos 
ativamente para entender quais eram as 
novas necessidades do mercado, quem eram 
nossos novos clientes a cada mês vivido e, 
assim, conseguimos traçar estratégias para 
divulgação dos nossos produtos em diferentes 
meios. Buscamos alternativas para facilitar a 
compra e conseguir atender aos nossos clientes 
com toda segurança que o momento exige”, 
destacou Octávio. 

Mesmo diante de recentes mudanças na economia, fechamentos em 
diversas áreas e com todas as incertezas do momento, tenho confiança 
em nosso trabalho de equipe e sei que, com o esforço e determinação de 
cada colaborador, chegaremos ao resultado esperado

Fábrica de Telas Ramacrisna
registra aumento de 71% em 

seu faturamento no último ano
Produtores rurais, construção civil e piscicultura foram 

principais clientes que demandaram produtos para cercas 

Perspectivas - Atualmente a fábrica 
encontra-se a todo vapor, em constante 
produção, respeitando sempre as medidas 
de segurança e de restrições vividas nesta 
pandemia. A empresa conta com 21 
funcionários diretos e está otimista quanto ao 
ano de 2021. “Em nosso planejamento para este 
ano, estabelecemos uma meta ousada, de 32% 
de crescimento em relação ao realizado em 
2020. Estamos engajados para buscar sempre 
os melhores resultados possíveis. Mesmo 
diante de recentes mudanças na economia, 
fechamentos em diversas áreas e com todas 
as incertezas do momento, tenho confiança 
em nosso trabalho de equipe e sei que, com o 
esforço e determinação de cada colaborador, 
chegaremos ao resultado esperado”, aposta 
Octávio. 

Importância social - A Fábrica de Telas 
tem um papel fundamental para a manutenção 
das atividades sociais do Instituto Ramacrisna, 
sendo um negócio que injeta recursos para 
manter um atendimento de qualidade, de 
forma segura e contínua. Atualmente, o 
faturamento da fábrica contribui com uma 
média de 35% dos custos de manutenção 
do Instituto Ramacrisna. “Em um ano de 
pandemia, diferente de tudo o que já vivemos 
e com inúmeros desafios, o crescimento do 
nosso negócio trouxe uma segurança ainda 
maior para a execução de atividades e dos 
atendimentos do Instituto”, completou o 
gerente da fábrica.

Cada vez mais os empresários reconhecem não só a qualidade superior, mas  o valor social de utilizar os produtos Telas Ramacrisna.
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Ramacrisna 
realiza live

de contação 
de histórias

Projeto Construindo o Futuro busca incentivar 
a leitura e promover a inclusão social

A obra de Pedro Bandeira, “O Fantástico 
mistério de Feiurinha”, foi apresentada pela 
contadora de histórias Nana (@nanaencanta) 
no dia 11 de junho, em uma live do Instituto 
Ramacrisna transmitida pelo Facebook e pelo 
YouTube da organização. A ação faz parte do 
projeto Construindo o Futuro, patrocinado pela 
Petrobras por meio do Programa Petrobras 
Socioambiental e visa incentivar a leitura 
entre o público infantil, bem como promover a 
inclusão social. 

“Nossa proposta inicial era desenvolver 
atividades lúdicas e divertidas em creches 
parceiras por meio da Mala de Leitura, um 
projeto já consolidado no Ramacrisna e que 
funciona como uma biblioteca itinerante. Com a 
pandemia, porém, a ação não pôde ser realizada 
e pensamos na live como uma alternativa para 
chegar até as crianças nesse período”, destacou 
a vice-presidente do Instituto Ramacrisna, 
Solange Bottaro. 

Além de ajudar a construir novos 
conhecimentos, ler livros possibilita uma 
viagem no mundo mágico da imaginação 
e da fantasia, estimulando a reflexão e a 
criatividade. “É necessário explorar esse 
universo fantástico e resgatar o gosto pela 
leitura”, reforça Solange. Nesse contexto, a 
obra escolhida para a live traz uma mensagem 
sobre a importância da palavra escrita e sobre 
o costume da contação de histórias dos mais 
velhos para os mais novos. 

Antenados produz a LIVE Contação de Histórias

Nossa proposta inicial 
era desenvolver atividades 
lúdicas e divertidas em 
creches parceiras por meio 
da Mala de Leitura, um 
projeto já consolidado no 
Ramacrisna

Acesse e assista ao
vídeo da LIVE 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
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Projeto 
Ampliando 
Fronteiras 

O Brasil bateu um novo recorde do número 
de desempregados,14,8 milhões de pessoas estão 
à procura de trabalho, de acordo com dados 
do IBGE. Ao mesmo tempo, muitos deixam de 
conseguir uma vaga porque não tem qualificação. 
O projeto Ampliando 
Fronteiras, do Instituto 
Ramacrisna, com patrocínio 
da BrazilFoundation e apoio 
da Prefeitura de Igarapé, 
surgiu exatamente para 
tentar solucionar parte desse 
problema.

Em 2020, aconteceu a 
primeira edição do projeto, 
com 16 turmas. No total, 333 
pessoas, entre 16 e 40 anos, 
receberam os seus certificados. 
Agora, em 2021, é a vez do 
Ampliando Fronteiras II.

O projeto, que começou 
antes da pandemia, havia 
sido planejado para acontecer 
todo de forma presencial, mas, com a chegada do 
vírus e da crise sanitária, algumas alterações foram 
feitas. Todos os cursos que eram apenas teóricos 
foram alterados para aulas on-line. Já aqueles 

que demandavam prática, como mecânica de 
automóveis, eletricista de instalações e soldagem, 
tiveram aulas presenciais escalonadas no fim do 
cronograma, seguindo as recomendações de 
segurança.

A coordenadora do projeto, Carolina Franco, 
conta que, apesar da pandemia, o resultado foi 
muito positivo. Ela diz que já recebeu diversos 
feedbacks positivos, de pessoas que conseguiram 
emprego ou uma colocação melhor dentro da 
empresa em que já trabalhavam.

O projeto surtiu um efeito tão positivo sobre 
Igarapé que a nova gestão da prefeitura procurou o 
Ramacrisna para dar continuidade aos cursos, com 
a ajuda da BrazilFoundation. Os primeiros cursos 
de 2021, de Excel e assistente de RH, começam 
no dia 7 de junho, mas, ao longo do ano, ainda 
serão abertas inscrições para logística, mecânica 

de automóveis, eletricista de 
instalações, com especialização 
em usinas fotovoltaicas e padeiro. 
O objetivo para esse ano é formar 
11 turmas com 340 alunos de 
Igarapé que vivem em situação 
de vulnerabilidade social. 

E as novidades não param 
por aí. O curso de eletricista de 
instalações e usinas fotovoltaicas 
vai beneficiar além dos alunos, 
uma instituição. A Associação 
Educativa e Cultural de Igarapé 
(Assecig) vai receber a instalação 
de uma usina fotovoltaica como 
parte prática do curso. “Será 
um ganho em sustentabilidade 
financeira para organização 

social que terá sua conta de energia subsidiada 
em mais de 80%”.

Ampliando Fronteiras II
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Palavras 
De Sri Ramakrishna

Onde 
está a 
fonte? O que pensar da sensibilidade super 

aguda deste homem admirável? Não podia, 
no seu horror da riqueza, tocar em uma moeda 
de ouro sem sentir imediatamente uma 
queimadura intolerável. Se um homem fosse 
agredido em sua presença, aparecia em seu 
corpo a marca física do castigo. Seu sobrinho 
contou que suas costas ficaram vermelhas, 
cobertas de estigmas, quando um homem 
violento golpeou um pária na rua. Outra vez, 
ao ver dois barqueiros brigarem às margens do 
Ganges, sentiu dor e compaixão intensas.

Este homem que advertia seus discípulos 
contra qualquer fanatismo doutrinal lia seus 
pensamentos como um livro. Podia desta 
maneira animar as mentes indecisas, revigorar 
os corações fracos. Sacudia um discípulo 
indolente para que demonstrasse mais vigor, 
nem que fosse na vida de todos os dias. “Um 
devoto não deve ser um tolo”. Em compensação, 
acalmava os ardores e os arrebatamentos 
de Vivekananda e ensinava-lhe a conservar 
a serenidade sempre. Equilibrava os polos, 
promovia o domínio sereno da mente e dos 
sentidos, enquanto repetia constantemente: 
“Devemos levar uma vida interior tão intensa 
que ela se torne um ser”.

Admirável era também sua simplicidade, 
necessária a toda crença: “Não gosto 
das discussões. Deus está além do poder 
do raciocínio. Vejo que tudo que existe é 
Deus. De que adianta raciocinar? Entrem 
no jardim, comam as mangas sagradas... 
vocês não entraram ali para contar as folhas 
da mangueira. Por que desperdiçar tempo 
discutindo sobre a reencarnação ou sobre o 

Era uma vez um garotinho que desejava 
saber de onde tinha vindo antes de nascer. Ele 
perguntou a sua mãe e a sua avó e a sua bisavó, 
que era muito velha, mas nenhuma delas soube 
responder. Então ele perguntou ao seu pai, seu avô 
e seu bisavô, que era ainda mais velho que a sua 
bisavó, mas eles também não souberam.

Então o garoto sentou-se sobre um degrau 
de pedra da sua casa e pensou sobre esse mistério 
durante muito tempo. Você sabe que um mistério 
é uma coisa que ninguém compreende bem. Bem, 
ele pensou e pensou e nada aconteceu; então ele 
andou pela rua de pedra e olhou para o alto das 
casas e para o céu onde os pássaros voavam, mas 
continuava não sabendo de onde tinha vindo.

Finalmente ele foi até a orla da cidade e 
andou pelo campo onde cresciam flores silvestres e 
onde ovelhas brancas e cabras castanhas comiam 
a grama e se deitavam para descansar. O garoto 
sentou-se embaixo de um carvalho e olhou para as 
nuvens flutuando lá no alto, no céu, e se lembrou que 
algumas vezes, quando ele dizia suas preces á noite, 
ele tinha uma sensação macia e quente, como se 
tivesse por dentro um travesseiro de penas, e pensou 
que talvez isso significasse alguma coisa.

Nesse momento ele ouviu uma pequena voz 
que parecia sair da grama próxima a seus pés. Ele 
olhou ao redor, mas não havia ninguém. Então 
ele olhou para a árvore e não havia ninguém. De 
repente a voz falou novamente. O garoto ouviu 
com atenção, quase sem respirar, e a voz disse: 
EU ESTOU DENTRO DO SEU CORAÇÃO. POR QUE 
VOCÊ NÃO ME VÊ? ”

O garoto ficou com medo, mas também 
com uma satisfação emocionante, e respondeu 
corajosamente: “POR QUE VOCÊ SE ESCONDE NO 
MEU CORAÇÃO. EU NÃO POSSO VER VOCÊ AI”.

A voz disse: “MAS COMO VOCÊ NÃO ME 
SENTE, SE O AMO TANTO?” O garoto levantou-
se e respirou profundamente: “Ninguém pode 
ver dentro de si mesmo, ele disse, “Mas eu espero 
que amanhã você me explique isso; A voz disse: 
“Querido garoto, eu vou mostrar isso agora”. O 
garoto sentiu seus olhos indo para trás, penetrando 
profundamente no seu interior e viu o sol e a lua e 
as estrelas, e bem longe do céu – a VIA LÁCTEA.

Apesar de ser dia, ele viu aquelas coisas todas 
e a voz disse:  “EU SOU TODAS ESSAS COISAS E EU 
SOU VOCÊ TAMBÉM. Olhe para elas e olhe para 
todas as pessoas que você pode me ver, como o 
VEJO. Então o garoto voltou para a cidade e tomou 
a rua de pedra rumo a sua casa; sentindo como se 
estivesse andando no ar; sentindo-se muito leve, 
muito feliz. Ele disse a sua mãe sobre a voz no seu 
coração e disse a seu pai, avô, avó, bisavô e bisavó.

Todos se sentaram ao redor da mesa grande 
na cozinha e conversaram sobre a voz e ficaram 
pensando nela. Naquela noite todos foram dormir 
e sonharam com a VOZ. Ela gritou para todos eles:

VOCÊS NÃO SABEM QUE EU AMO A TODOS? 
EU VIVO AQUI COM VOCÊS E OS AMO COMO EU 
AMO TODAS AS PESSOAS QUE EU CRIEI. SEJAM 
BONS E AMEM O PRÓXIMO COMO EU AMO 
VOCÊS E ASSIM TODOS SABERÃO QUE VOCÊS 
SÃO MEUS FILHOS E ME AMARÃO TAMBÉM.

SRI RAMAKRISHNA 
si ad maio. Ut am, nientur re con expellautae 
volla dent quia non rest andit ut imagnatur, nest 
velit, sitatusam sitio. Odion re ilitatur, quam

deus ídolo? Pouco me importa se os cálculos 
estão corretos ou não! ” Era assim o homem-
Deus.
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Fundo
Luz Alliance

ramacrisna.org.br

Ano da Solidariedade
Em 2020, o Instituto Ramacrisna contou com muitos parceiros que ajudaram 

a apoiar famílias nesse momento tão difícil de pandemia. São eles:


