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“Mostra-me a tua fé sem obras
e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras.” (Tg 2:18)
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SECRI 30 anos
Uma história de fé e amor ao próximo
C

om raízes nas ações
sociais e na evangelização dos religiosos Agostinianos, dos paroquianos
da Legião de Maria, dos Vicentinos e dos membros
da Pastoral do Menor da
Arquidiocese de Vitória do
Espírito Santo, assim começa a história do SECRI
– Serviço de Engajamento
Comunitário – na Paróquia
de Santa Rita de Cássia,
Praia do Canto.

Era o ano de 1983
quando o Frei Lindolivo
Soares Moura chegou à
Paróquia para auxiliar Frei
Cassiano de Amorim, religioso agostiniano. Aqui ele
conheceu as ações sociais
e evangélicas desenvolvidas, desde 1954, com as
famílias empobrecidas de
Itararé.
Atentos às inúmeras
necessidades encontradas,
no dia 13 de setembro de

Em movimento

1988, o vigário
Frei Moura e
os paroquianos ligados ao
movimento se
reuniram em
Assembleia e
transformaram o Secri
numa sociedade civil de
direito privado, sem fins
lucrativos.
Desde então, já se passaram 30 anos de muito

trabalho e realizações. Uma
trajetória valiosa, totalmente
dedicada às
crianças e adolescentes, com
suas famílias.
Uma história
comovente e
relevante, que
vamos contar
para vocês nas
próximas edições do Secri
em Foco, na coluna “Você
Sabia?”. Até a próxima!

Estruturação Familiar

Crer com as Mãos

O Programa de Estruturação Familiar (PEF) recebeu,
no dia 19 de julho, a técnica esportiva em educação e
saúde, Analice Alcantara Meireles, da Unidade Básica
de Saúde de Consolação, para um papo muito proveitoso. Alimentação saudável, higiene e vacinação foram
os temas abordados. Agradecimentos especiais aos
educadores do SECRI, que ajudaram no entretenimento
com as crianças para que os pais pudessem participar
do encontro.

O processo cognitivo de crianças e adolescentes é
importantíssimo durante a infância, pois as exigências da percepção, memória e raciocínio são cada
vez mais constantes na vida adulta. O Secri, através
do Programa Crer com as Mãos, acompanha essa
demanda por meio de atividades no contraturno escolar desenvolvendo ações que contribuem com essa
competência tão exigida nos dias atuais.

Brincarte
Preocupados com a formação educacional dos alunos,
o Projeto Brincarte desenvolve atividades que favoreçam a educação cultural, assegurando a oportunidade
de evoluir suas atitudes num espírito de compreensão,
solidariedade, tolerância a diversidade, paz e fraternidade, direitos fundamentais de toda criança. Por meio
da apresentação do Recital do Brincarte, no dia 13,
esta bela mensagem foi levada às famílias presentes.

Juventude
O Projeto Mães Jovens – Aprendendo a Educar promoveu encontro, no dia 5 de julho, com o tema “Prevenção de Doenças de Inverno”. Com facilitação da
coordenadora da Unidade Básica de Saúde do bairro
Consolação, Karlla da Cunha Rocha, as participantes
tiraram dúvidas e receberam orientações sobre como
prevenir e tratar doenças e infecções que atingem as
crianças nesta época do ano. O projeto conta com a
parceria da ArcelorMittal Tubarão.

Festa Junina Solidária

A

pesar da chuva fina, a noite de 29 de junho foi muito
animada para os cerca de 600
colaboradores da Unimed que
participaram da Festa Junina Solidária promovida pela empresa.
Realizada na quadra do SESI, em
Jardim da Penha, os funcionários
se divertiram e, ao mesmo tempo,
colaboraram com seis instituições beneficentes convidadas.
Cada instituição ficou responsável por uma barraca de
comida e o SECRI, mais uma vez,
se destacou com seus famosos
caldos péla-égua, verde e feijão,

além de iguarias árabes como
babaganuche, homus e quibe
frito.
Além do valor arrecadado
com a venda, o Instituto Unimed
doou o valor de todo o material
utilizado na preparação das delícias servidas. Também foram
divididos, entre as instituições
participantes, mais de uma tonelada de alimentos, arrecadados
como ingresso para a festa.
Parabéns a todos que se
mobilizaram para a organização
de um evento com tanto valor e
significado. Solidariedade pura!

Secri em Festival
Internacional

Quem canta,
encanta
N

o dia 21 de junho aconteceu o 1°
Recital de Canto Popular do SECRI.
Crianças, adolescentes e jovens dos
Programas Juventude e Crer com as
Mãos fizeram apresentações musicais para uma plateia composta por
seus familiares, vizinhos e amigos.
O repertório musical, composto por
13 músicas populares de cantores
consagrados como Chico Buarque,
Cartola, Gilberto Gil, Tim Maia e outros,
encantou a todos.
A preparação vocal dos educandos
foi realizada pela educadora musical
Mivanei Norma que, junto com a equipe
de educadores da instituição, produziram o evento. A Oficina de Música faz
parte do projeto Ocupação Cultural e
é oferecida semanalmente para adolescentes moradores do Território do
Bem, com idades entre 13 e 17 anos.

P

resente no maior evento de
música clássica e popular do
Espírito Santo, o coral do SECRI
deixou sua marca na história do
XXV Festival internacional de Inverno de Música Erudita e Popular
de Domingos Martins. Com um
repertório de músicas nacionais
e internacionais, a apresentação
das crianças e adolescentes emocionou e mostrou ao público o
resultado do importante trabalho
realizado pela instituição. Momento marcante e inesquecível
de um dia que começou com uma

visita ao Zoo Park da Montanha,
possível graças ao apoio dos parceiros ArcelorMittal Tubarão e
Associação Comercial da Praia
do Canto.
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