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Última homenagem a Sathya Sai Baba na Índia
Milhares de devotos compareceram ao ashram do guru Sathya Sai Baba
nesta segunda-feira, dia 25 de abril, para uma última homenagem, um dia
após ter ele deixado o mundo físico, na manhã do domingo de Páscoa .
Seu corpo foi colocado em uma redoma de vidro para a visitação de
devotos durante três dias, em seu ashram em Puttaparti, na Índia, e seu
funeral foi realizado com honras de chefe de estado.
Sai Baba nasceu em Puttaparti em 1926. Foi um dos lideres religiosos
mais populares da Índia, sendo considerado como um Deus vivo por
muitos de seus seguidores.
Com doações recebidas por seus devotos, ele construiu um hospital, uma universidade e uma fundação que
mantém serviço de alimentação para a população carente. Sua obra sobre Valores Humanos é de uma
relevância incontestável e patrimônio da humanidade. Em incontáveis momentos, Sai Baba foi uma referência
inspiradora na concepção e concretização da ARN. A sua excelsa figura, nossa gratidão!

“Apenas a atmosfera de amor pode garantir uma cooperação alegre e a concórdia. Acima de
tudo, sejam bons, honestos e bem comportados." Sathya Sai Baba

Obras na Ponte da Entrada da ARN

Está acontecendo na ARN!!

Estamos realizando
serviços de manutenção
na estrutura da ponte, no
leito e nas margens do
riacho situado na entrada
da ARN.
Foram elaborados três
laudos com engenheiros
especializados sobre o estado da ponte e, após a
apreciação do Conselho Deliberativo da ARN, um
deles irá nos orientar quanto às reformas.
Estão ainda previstos a instalação de um novo
guarda-corpo na ponte e um trabalho de paisagismo
ao redor.
Aguardem para breve!

 O comandante do Corpo de Bombeiros
confirmou a realização de treinamento sobre
Brigada de Incêndio, no dia 07/05/11, sábado,
na fazenda Furquilha. Por favor , confirmem
sua presença e nos ajudem na divulgação.

Horta Comunitária da ARN

 O associado Homero está oferecendo aulas de
reciclagem em leitura e escrita na língua
portuguesa, para funcionários da ARN que
necessitam e se interessarem. Vale também
para funcionários dos associados que trabalhem
regularmente na fazenda Furquilha. Para mais
informações, favor entrar em contato com a
Secretaria da ARN.
 A conselheira e diretora adjunta Sandra é agora
responsável pelo nosso Departamento de
Engenharia. Os associados que estão em fase
de construção ou aprovação de projetos, podem
entrar em contato diretamente com ela, para
esclarecimento de dúvidas e procedimentos:

tracolivre@bol.com.br.

Avisos Importantes

Concluímos a instalação do sistema de irrigação
da horta, que está agora num período de
recuperação, depois das chuvas intensas.
Estamos reformando e aumentando os canteiros e
estudando novas opções de adubação, seguindo os
critérios da agricultura orgânica.

 A secretária Meire estará fazendo o segundo
módulo do curso de pós-graduação em
Sustentabilidade, no período de 27 de abril a
02 de maio. Nesses dias, nossa funcionária
Tereza atenderá os telefonemas e anotará
recados.
 Vamos atentar para o término do prazo para
entrega da proposta de concorrência interna
para locação das salas de banho. O prazo vai
até 30 de abril, às 10:00 horas.
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