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Vidas transformadas, oficinas ministradas, mais de mil pessoas participantes em atividades do 
Antenados. Nesta curta trajetória mais de 60 jovens já participaram do Projeto.

Neste ano de 2012 o nosso grupo de jovens comunicadores não comemora somente cinco anos 
de história, mas também uma certeza: deu certo!

Tudo isso graças à Ramacrisna, que acreditou na ideia e deu oportunidade para 18 jovens, sem 
instrução ou conhecimento em comunicação. Aqui nós aprendemos, revolucionamos e criamos 
uma nova perspectiva, tanto pessoal como profissional. O Projeto Antenados vem transformando 
vidas de jovens da zona rural de Betim e ainda, contribuindo para nossa formação profissional e 
humana. 

Nesta edição histórica tentamos colocar algum dos acontecimentos que mais marcaram nossa 
caminhada. As experiências foram muitas, o espaço foi pequeno para tantas conquistas. Esperamos 
que você compartilhe conosco a alegria deste aniversário!

Com o fim do Ensino Médio aumenta, cada 
dia mais, a pressão na vida dos adolescentes 
em relação a qual profissão seguir. Por essa 
razão nós, do Projeto Antenados, realizamos 
a Semana de Comunicação Antenados - Para 
Quem Quer Comunicar.

Através de palestras e rodas de bate papo com 
importantes profissionais da comunicação 
visamos a esclarecer dúvidas sobre a área. 
Além disso, acontecem oficinas e momentos 

de visitação ao Projeto, onde todos os jovens 
podem conferir de pertinho nosso trabalho.

Devido ao grande sucesso da primeira 
semana, realizada em 2011, neste ano houve 
um diferencial: o prêmio Antenado do ano. 
O prêmio reconhece as pessoas que há tanto 
tempo, de alguma maneira, contribuem para o 
grande sucesso do Projeto e que se tornaram 
Antenados de corpo e alma. 

Cinco anos se passaram... Nem parece! 

• EDITORIAL •
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• Literata Betim •
Por meio de convite da Prefeitura, 
os Antenados participaram da 
primeira Literata Betim, realização 
da Secretaria Municipal de 
Educação. A Literata teve duração 
de dez dias, no decorrer do mês 
de junho de 2012. O objetivo foi 
discutir o papel da literatura no 
desenvolvimento humano e sua 
abrangência na cidade.

Na abertura do evento, a 
atração cultural foi a Orquestra 
Ramacrisna. A mesa de debates 
foi composta pelos escritores 
Márcio Tiburi, Cristovão Tezza 

e mediada por João 
Pombo Barile. Para 
finalizar, aconteceu 
um sarau de poesias 
e músicas com o 
Grupo Passárgada 
Movimento Vida e 
Arte. Os Antenados 
foram os responsáveis 
pela cobertura total 
do evento. O ponto 
alto foi a presença do 
renomado escritor 
mineiro Ziraldo, autor 
de clássicos como 
Menino Maluquinho 
e Turma do Pererê. 
Durante o evento, 
fomos premiados 
com a oportunidade 
única de entrevistar o 
escritor. Um momento 
marcante: o autor 
se emocionou e nós 
também.

Filipe Abras

A Teksid do Brasil 
Ltda, empresa que 
se destaca no setor 
de fundição de 
peças automotivas, 
em Betim, e a 
Ramacrisna firmaram 
uma parceria de 
grande importância 
para o Grupo de 
C o m u n i c a d o r e s 
Antenados: a primeira 
assinatura na carteira 
de trabalho.

A empresa, em 
visita à Instituição, 
conheceu o Projeto 
e se encantou. Assim 
surgiu a ideia de 
usar nosso potencial para o departamento de 
comunicação, na assessoria e na cobertura de 
eventos. 

Samanta Jhenifer se diz muito contente com 
o feito: “estou com 17 anos e penso em meu 
futuro, com a carteira assinada posso ter minha 
primeira experiência e entrar no mercado de 
trabalho”.

Assinadas como Adolescente Aprendiz (auxiliar 

de produção audiovisual), as carteiras registram 

experiência de 18 meses. Agora, além de 

termos um grande incentivo profissional, 

a aprendizagem é comprovada, fato que 

nos ajudará muito na inserção em um novo 

emprego.

Everton Soares - Maio 2011

• Prêmio Aluísio Pimenta •
Em novembro de 2010, o Projeto Antenados 

produziu um vídeo documentário, junto 

ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, com 

orientações sobre o uso de medicamentos 

para gestantes e lactantes. Na ocasião o vídeo 

conquistou o 1º lugar entre as Ações Voltadas 

Para a Comunidade no Prêmio Aluísio Pimenta.

O concurso teve como objetivo o 

reconhecimento de profissionais atuantes 

no Sistema Único de Saúde- SUS e que 

realizam trabalhos voltados para a assistência 

farmacológica.  

Aline Silva
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• Como nasce uma história • • Exposição 5 anos Antenados •
Depois de muita preparação, em março 
de 2012, aconteceu a tão esperada 
abertura da Exposição Antenados – 
Cinco Anos Transformando Vidas –, 
no Museu Paulo Araújo Gontijo, em 
Betim.

A mostra contou com as produções 
do Projeto Antenados: reportagens, 
fotografias, fanzines, colagens, jornais 
impressos, vídeos e documentários. 

No primeiro dia da exposição 
registramos a presença de 
aproximadamente 250 pessoas. 
Durante as três semanas, mais de 
1300 visitantes prestigiaram o evento.

Garotos e garotas da região de 
Marimbá sendo protagonistas de uma 
exposição de três semanas, em um 
local, no centro da cidade, disputado 
por artistas consagrados foi motivo 
de muito orgulho e satisfação para 
todos nós do Projeto Antenados.

Rebeca Descarpontriez Soares

Antenados exibem curta em Mostra 
sobre Fernando Sabino 

A produção “Como Nasce Uma História” 
é uma adaptação do conto “Como 
Contar um Conto”, de Fernando Sabino. 
O trabalho foi realizado pelo Projeto 
Antenados para ser apresentado na 
Mostra Itinerante Encontro Marcado 
Com Fernando Sabino. 

Com o intuito de despertar o incentivo 
à leitura, a Mostra, coordenada pelo 
filho do autor, Bernardo Sabino, 
mostrou  às cidades contempladas, 

particularidades do escritor, como fatos biográficos, fotos, literatura e mostra de filmes. Além de 
apresentar a obra de Fernando Sabino, foram realizadas oficinas com os alunos das instituições de 
ensino dos municípios, com a temática do autor. Foram desenvolvidas, ainda, diversas atividades 
didáticas como redações, desenhos, pinturas e peças teatrais. 

Foi uma nova experiência para os Antenados. Além do processo de produção, o curta superou as 
expectativas: nosso trabalho passa, agora, a percorrer inúmeras cidades do país e a fazer parte da 
Mostra Itinerante realizada por Bernardo Sabino. Você pode conferir o curta-metragem “Como 
Nasce Uma História” disponível no YouTube e em nosso blog: projetoantenados. blogspot.com. 

Samanta Silva - Outubro 2011

Com o objetivo de ressaltar as 
belezas do município de Betim, 
a equipe do programa Viação 
Cipó, da TV Alterosa, visitou a 
Ramacrisna. O apresentador Otávio 
di Toledo conheceu as instalações 
da Ramacrisna e, especialmente, 
a redação do Projeto Antenados 
onde acompanhou o processo 
de trabalho. Na ocasião, realizou 
entrevistas com os integrantes.

Hellen Silva - Outubro 2007

• Viação Cipó •
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• Ponto de Cultura •

Alunos e coordenadores do Projeto Antenados encararam mais um desafio. Dessa vez, a proposta 
foi ministrar oficinas de Mídia Alternativa – fanzine, colagem e light painting em um workshop para 
estudantes da Faculdade Pitágoras – Cidade Acadêmica, em Belo Horizonte.

Rebeca Descarpontriez Soares - Agosto 2011

• Oficina Pitágoras •

Quebramos a rotina com muito estilo ao visitar a tão esperada exposição de trabalhos do estilista 
mineiro Ronaldo Fraga.

Durante os próximos meses, a mostra intitulada Caderno de roupas, memórias e croquis - em 
comemoração às 35 coleções confeccionadas por Ronaldo Fraga, estará aberta para visitação no 
Palácio dos Despachos (futura Casa Fiat de Cultura, no Circuito Cultural da Praça da Liberdade).

A exposição traz para os visitantes a vida pessoal e profissional do estilista, além de vídeos, belíssimas 
ilustrações, roupas e memórias.

Em meio a todo esse universo artístico montado no Palácio dos Despachos, encontramos o anfitrião 
da festa.

Valeu a pena prestigiar a exposição!

Samanta Silva - Outubro 2012

• Ronaldo Fraga •

Uma das atribuições do Projeto Antenados 
é a execução do Ponto de Cultura CRIARTE. 
O CRIARTE é o único Ponto de Cultura do 
município de Betim. O projeto Criarte, através de 
pesquisas, shows de música como MPB, Rock, 
Hip Hop, Sertanejo e Sertanejo Universitário, 
desperta talentos nas variadas vertentes, 
movimentando e valorizando a cultura da 
cidade. 

Além disso, o Projeto desperta nos integrantes 
e comunidade local a reafirmação da 
identidade cultural, o que é alcançado através 
de brincadeiras, brinquedos, músicas, danças, 
shows e confecção de produtos culturais.

Desde o primeiro ano do Projeto, o Grupo de 
Jovens Comunicadores Antenados registra 
todas as etapas, através de vídeos, fotos, 
materiais impressos e blog Ponto de Cultura 
Criarte.

Rebeca Descarpontriez Soares
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Para toda organização social, 
ter seu projeto veiculado no 
Programa Ação, coordenado 
por Serginho Groismann, é um 
reconhecimento de seriedade, 
competência e resultados 
impactantes.  Esse também 
foi o sentimento vivido pelos 
integrantes da Ramacrisna 
quando recebemos o convite 
para participar do programa em 
agosto de 2007.

Foram três dias de filmagens na 
sede da Ramacrisna, mobilizando 
todos os projetos, alunos, 
professores e funcionários. Um 
sentimento muito agradável 

e produtivo vivido por toda a 
família Ramacrisna. 

Um dos projetos que teve uma 
grande visibilidade no programa 
foi o do Grupo de Jovens 
Comunicadores Antenados, 
que receberam convidados 
para o evento de lançamento 
do Projeto Antenados em 2007. 
O evento foi uma ideia de Erika 
Pessoa, da Pessoa Comunicação 
e Relacionamento, Assessoria de 
Comunicação da Ramacrisna. 
Nessa noite muito especial, 
um grupo de profissionais da 
imprensa de Belo Horizonte 
e Betim receberam o Troféu 

Antenados, um reconhecimento 
pelo trabalho que desenvolvem 
na divulgação de ações de 
Organizações do Terceiro 
Setor e suas ações visando 
a transformação social e um 
agradecimento pelo carinho 
e atenção com que sempre 
trataram a Ramacrisna.

A participação no Programa Ação 
foi apenas o início da trajetória 
dos jovens comunicadores, 
que por sua competência e 
capacidade são um orgulho 
para todos nós da Ramacrisna, 
que um dia acreditaram em seu 
potencial.

• Favela é isso aí •
Em novembro de 2010, o Projeto Antenados participou do Festival Favela É Isso Aí - Imagens da 
cultura popular urbana. O evento importantíssimo do terceiro setor apoiou a produção cultural 
em vilas, favelas e aglomerados, e aconteceu no Usina Unibanco de Cinema, em Belo Horizonte. 
Tivemos ainda a oportunidade de ver outros vídeos escolhidos e participamos da votação do 
concurso.

“Sons da Periferia, Sons da Cidadania”, documentário sobre Hip-Hop, destacando os quatro 
elementos que compõem o estilo: Grafite, Dança de Rua, Rap e DJ, foi o vídeo apresentado pelos 
Antenados, que em sua estreia no festival, conquistou o 38º, dentre 120 vídeos inscritos.

Personagens do Hip Hop mineiro, como “Sabão”, que participou da Bienal Internacional do Grafite, 
DJ A Coisa, B-boy Douglas Felip, Mc Tula e Mc Lu do grupo Raça de Mc’s, foram os protagonistas 
do nosso trabalho.

O vídeo está disponível em nosso blog, como forma de contribuir para a cultura popular das periferias.

Everton Soares

• É bom fazer o bem •
Em comemoração aos seus vinte 
anos, completados em 2012, o Banco 
Bonsucesso em parceria com a Valor 
Social lançou o projeto É bom fazer 
o bem. A boa surpresa é que fomos 
uma das instituições contempladas, 
recebendo um computador Mac, da 
Apple, top de linha, que irá possibilitar 
aos Jovens Comunicadores Antenados 

desenvolver com muito apuro e 
qualidade suas tarefas na edição 

de imagens, tratamentos de 
fotos, entre outras ações. 

O Projeto Antenados está 
lançando essa revista em 

comemoração aos seus cinco 
anos de atividades. Nossos 

agradecimentos a diretoria do Banco 
Bonsucesso pela feliz iniciativa e a 

Valor Social por participar desse 
projeto do bem!

• Programa Ação •

• Ragga Drops •
Imagine fazer jornalismo antes mesmo de sair do colégio! Integrantes do Projeto Antenados 
participaram da matéria especial do Ragga Drops - caderno voltado para o público jovem do Jornal 
Estado de Minas-, em janeiro de 2011. A matéria contou um pouco da história do Projeto através 
dos integrantes Wanderson, Henrique e Samanta, que relembraram fatos marcantes da história do 
Antenados, desde seu nascimento.

Samanta Silva
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• Diário de Bordo •
No mês de julho, entre os dias 15 e 26, Diamantina 
recebeu o 44º Festival de Inverno da UFMG. O 
objetivo do festival foi o acesso à cultura popular 
no geral: tradições afro e indígenas, saberes e 
práticas locais.

Leandro Dias e Henrique Oliveira foram os 
representantes do Projeto Antenados e do Ponto 
de Cultura CRIARTE. Dentre as várias atividades 
e oficinas, Leandro e Henrique participaram da 
Casa das Imagens, onde foram concentradas 
diferentes manifestações ligadas a imagens: 
fotografias, exibições de vídeos, minicinema e 
produções audiovisuais.

Na ocasião, também tiveram oportunidade 
de explorar os pontos turísticos e culturais da 
cidade, como a Casa da Chica da Silva, construída 
em meados do século XVIII. A edificação possui 

algumas particularidades como capela anexa, 

erguida em 1771, sob invocação de Santa Quitéria. 

O Diário de Bordo, blog dedicado à viagem, 

publicou tudo sobre o Festival: fotos, vídeos e 

textos produzidos durante o festival. 

Cleidiane Duarte - Julho 2012

• Solidariedade Globalizada •
Através do projeto Solidariedade Globalizada, 
a Ramacrisna, pelo 9° ano consecutivo, 
promove um intercâmbio com a Liverpool 
Hope University, da Inglaterra.

Neste ano, duas estudantes e dois professores 
tiveram a oportunidade de trocar experiências 
com alunos 
da Inst i tuição, 
a p r e s e n t a n d o 
novos conceitos de 
arte e artesanato, 
usados no Reino 
Unido. O processo 
é feito através de 
oficinas e trabalhos 
com cerâmica, na 

Cooperativa Futurarte e no galpão onde os 
alunos da Ramacrisna têm aulas de arte. 
Diversas experiências artísticas e culturais 
podem ser compartilhadas nesse período de 
intercâmbio.

Como despedida, o Projeto Antenados 
organizou o tradicional 
Chá das Cinco com os 
Ingleses, como forma 
de agradecimento e 
mostrando o nosso 
carinho pela visita e pela 
parceria importante 
com a Ramacrisna. 

Filipe Abras
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