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Superintendência de Operações 
Centrais realiza I Encontro de 
Planejamento  

 
A Superintendência de Operações Centrais da Província 
Marista Brasil Centro-Norte (SOC/PMBCN), realiza, de 
24 a 26 de janeiro, no Centro de Formação Vila 
Champagnat, em Brazlândia (DF), o I Encontro de 
Planejamento da área. O objetivo do evento é 
promover a integração das equipes, o nivelamento das 
informações e projetos e o alinhamento das diretrizes 
e ações para o ano de 2013, em consonância ao 
planejamento da Província.   Participam do Encontro às 
quatro áreas da Superintendência: Gerência de 
Recursos Humanos, Gerência de Controladoria e 
Finanças, Gerência de Tecnologia da Informação e 
Coordenação de Serviços Centrais.  
 
A abertura do evento aconteceu na quinta-feira, dia 24 
de janeiro. Na oportunidade, o superintendente de 
Operações Centrais, Artur Nappo, esclareceu a 
importância das equipes pensarem em novos 
horizontes para os próximos três anos. “Quando 
saímos de uma Assembleia e Capítulo Provincial temos 
um entendimento maior da Instituição. Por essa razão, 
é preciso pensar como uma área técnica se enquadra 
na missão de educar e evangelizar crianças e jovens”, 
destacou. 
 
No Encontro, os participantes fizeram uma avaliação 
do ano de 2012, elencando os pontos positivos e 
negativos do trabalho das equipes. Como resultado, ao 
final do evento, cada setor da Superintendência terá 
que elaborar um plano de ação para 2013, pontuando 
o que pretendem desenvolver no decorrer deste ano 
para dar sustentação às outras áreas da Província.

 



 

Posse no Colégio Marista de Natal 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

O Ir. Renato Augusto da Silva tomou posse como novo diretor do Colégio Marista de 
Natal/RN nesta quinta-feira, dia 24 de janeiro, durante cerimônia realizada no teatro 
Irmão Chanel, localizado na Unidade Educacional. A solenidade contou com a 
participação do superior Provincial Ir. Wellington Medeiros, dos Irmãos José Nilton 
Dourado da Silva, Eliseudo Gomes e José Costa.  

Participaram também do ato a gerente Educacional da PMBCN Jaqueline de Jesus, os 
assessores Educacional e Administrativo do Marista de Natal Washington Barros e 
Vivaldo Barros, o coordenador da Coordenadoria de Desportos do Estado Oswaldo 
Neto, no ato representando a governadora Rosalba Ciarlini, e o vereador Ubaldo 
Fernandes, representante da Câmara Municipal de Natal. 

Em seu discurso de posse Ir. Renato afirmou que assumir a direção do colégio é um 
grande desafio, que pode ser vencido por meio de uma gestão colaborativa. “Espero 
contar com a ajuda da equipe Marista. Juntos, vamos gerenciar a Unidade atendendo 
aos apelos de uma sociedade pós-moderna, sempre dando respostas responsáveis à 

sociedade, sem perder nossos valores”, destacou.  

Amigo e profundo admirador do Ir. Renato, o Provincial Ir. Wellington Medeiros 
desejou boa sorte ao novo diretor, comparando-o ao Bom Pastor. “Ele deve ser o 
prolongamento da pessoa e da Ação de Jesus Mestre, o Bom Pastor. Eu acredito muito 
no Irmão Renato. Espero que ele exerça a missão apostólica e que seja muito feliz aqui 
no Marista de Natal”, declarou.  

Ir. Nilton Dourado, que esteve à frente da Unidade Educacional por cinco anos, e agora 
assume o cargo de presidente do Conselho de Administração da União Brasiliense de 
Educação e Cultura (UBEC), também deixou sua mensagem para o novo diretor. “Irmão 
Renato deve acreditar no potencial das pessoas que aqui estão e confiar no projeto 
político-pedagógico do Marista. Ele deve contar sempre com o potencial dos nossos 
alunos e deve estar aberto para novas propostas”. 

Ir. Renato tem 33 anos e é natural de Colatina/ES. Psicólogo com especialização em 
Gestão Pastoral e Educacional, foi Conselheiro Provincial e Conselheiro de Referência 
da Superintendência de Operações Centrais da Província Marista Brasil Centro-Norte 
(PMBCN) no último triênio (2010, 2011 e 2012).  

 



 

Posse no Colégio Marista de Aracati 

 
 
 
 
 
 
 
 
A cerimônia de posse do novo diretor do Colégio Marista de Aracati, Ir. Manoel Soares, 
foi realizada na última quarta-feira, dia 23 de janeiro, na capela da Unidade 
Educacional. A solenidade contou com a presença do superior Provincial da Província 
Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), Ir. Wellington Medeiros, da gerente Social da 
Província, Cláudia Laureth, da coordenadora pedagógica da Gerência Educacional da 
PMBCN, Maria Ireneuda Nogueira, da analista da Gerência Social da PMBCN, Valéria 
Palheiros e, também, da subsecretária de Educação do Município de Aracati, Socorro 
Barreto, Ir. Nuno Maria, educadores e funcionários do Colégio. 
 
No discurso de posse, Ir. Manoel Soares falou do conceito Marista, pontuando que o 
Colégio é um centro de educação onde se harmonizam fé, cultura e vida. Além disso, 
citou o sonho do Padre Marcelino Champagnat, de fundar uma sociedade religiosa 
dedicada à educação. Nas palavras do diretor, esse projeto foi construindo e 
consolidando as diretrizes dos futuros colégios pelo mundo, projeto este que vai 
completar 200 anos em 2017, e se tornou possível graças à solidez dos princípios que 
nortearam a educação Marista, sobre os quais esteve sempre sustentada. Além disso, 
citou que os alunos necessitam apropriar-se de conhecimentos que lhes deem a 
garantia de que podem pleitear ou disputar uma chance de ascensão social. 
 
O Provincial Ir. Wellington destacou durante seu pronunciamento a sua estima e 
apreço pelo novo diretor. Falou da confiança que tem no Ir. Manoel Soares e afirmou 
que ele fará um grande trabalho para tornar o Colégio Marista de Aracati em um 
grande exemplo para o ensino da cidade.  
 

XXIII Encontro da Família Marista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O XIII Encontro da Família Marista acontece de 25 a 27 de janeiro, no Centro Marista 
São José das Paineiras, em Mendes/RJ. O evento, que neste ano de 2013 celebra 25 
anos de caminhada, reúne antigos Irmãos e Formandos Maristas, seus familiares e 

 

 



 
pessoas convidadas. O Encontro é promovido pelo Centro de Estudos Maristas (CEM) e 
é coordenado pelo Irmão Gentil Paganotto.  
 
A programação de 2013 terá como temas principais Juventude e Família, que serão 
apresentados pelos Irmãos José Augusto Júnior e Gentil Paganotto, respectivamente. 
O tema da Campanha da Fraternidade 2013, “Fraternidade e Juventude”, contará com 
a assessoria de Dom Lelis Lara, Bispo Emérito da Diocese de Itabira-Coronel 
Fabriciano/MG, que é o diretor espiritual do Encontro da Família Marista. A 
programação do evento conta, ainda, com momentos de reflexão, convivência, 
confraternização, oração e troca de experiências. A iniciativa de reunir os antigos 
Irmãos foi do Ir. Gentil Paganotto, então Provincial, e do Sr. Aurélio Bolsanello, antigo 
Irmão Marista, que organizaram o I Encontro da Família Marista em janeiro de 1988. 

 
Formação no Aprendizado Marista Padre Lancísio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Aprendizado Marista Padre Lancísio promoveu no dia 23 de janeiro, em Silvânia 
(GO), uma formação para educadores sociais dentro da Jornada Pastoral Pedagógica 
2013, com o tema principal “Educação com foco na Transformação Social”. 
Participaram educadores/as do Centro de Educação Infantil Marista Divino Pai Eterno 
(CEMADIPE/GO), Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia (CMCJ/DF), Centro 
Marista Circuito da Criança de Ceilândia (CMCC/DF), e Instituto Marista de 
Solidariedade (IMS/DF).  
 
A formação contou com a participação da representante do Instituto Paulo Freire, 
professora Ângela Antunes. Ela iniciou sua explanação com a exibição de um vídeo de 
Paulo Freire que pontua a democratização da escola como uma tarefa que ultrapassa 
os muros educacionais. Ângela partilhou suas vivências e partindo de sua experiência 
como professora da rede pública, afirmou que é possível promover projetos que 
oportunizem significativamente a participação popular. Ângela disse que é necessário 
analisar o mundo na contemporaneidade e não se conformar com as árduas realidades 
para que assim possamos promover efetivas mudanças.  
 
A professora trouxe algumas informações em dados que revelam o “caos” que a 
humanidade enfrenta e que visivelmente viola os Direitos Humanos. Segundo dados da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2012, 200 milhões de pessoas 
estavam desempregadas em todo o mundo. A pesquisa apontou que os mais afetados 
com a crise foram os jovens. A OIT informou ainda que em 2011, 74,8 milhões de 
jovens estavam sem emprego. O dado indica 4 milhões de desempregados a mais que 
em 2007.Para Ângela Antunes todas as situações de crise, guerra, miséria ou desastres 
naturais, as crianças e os adolescentes são as maiores vítimas por serem mais fracas 
fisicamente e as mais vulneráveis emocionalmente.  


