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Secretário da Criança visita o Centro Marista Circuito da Criança em Brasília 

Comunicação da Gerência Social - Província  

Marista Brasil Centro Norte - PMBCN 

         Representantes da área social PMBCN e o ministro Mercadante 
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O Instituto Marista de Assistência Social – IMAS recebeu no dia 30 de agosto a visi-

ta do Secretário de Estado do Governo do Distrito Federal, Dr.Dioclécio Campos 

Junior, para uma breve reunião com sua Coordenadora Milda Moraes, que atual-

mente responde pela Presidência do Conselho dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente no Distrito Federal, juntamente com Dr. Dioclécio, então Vice-Presidente. 

Na ocasião o Secretário foi convidado a conhecer o Centro Marista Circuito da Cri-

ança de Brasília (CMCC/DF). Conduzido pela diretora da Unidade, Janaína Lidiane e 

pela coordenadora do IMAS Milda Moraes, o secretário visitou o espaço Marista e 

conheceu detalhadamente a estrutura do CMCC. Dr. Dioclécio é um defensor da 

atuação focada na primeira infância enquanto estratégia para garantia do desen-

volvimento saudável da criança e prevenção de situações de violações de Direitos. 

Ao conhecer o Circuito da Criança e a proposta pedagógica desenvolvida, conside-

rou brilhante o trabalho realizado, tecendo muitos elogios à Instituição Marista 

pelo trabalho realizado e a forma como o público infantil é acolhido com qualidade 

e carinho. O secretário se encantou ainda com a ternura das crianças da Unidade 

Marista que, felizes com a visita, não perderam a oportunidade de registrar o mo-

mento – por meio de fotografia – ao lado do Dr. Dioclécio Campos. 

              O Dr. Dioclécio Campos recebe o carinho das crinaças do CMCC 
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No dia 12 de Agosto, o Centro de Recondicionamento de 

Computadores (CRC) de Recife, em parceria com a Facul-
dade Marista, promoveu a Solenidade de Formatura do 2º 
ciclo do Projeto de Integração Sociodigital Apipucos em 
Rede - PISAR. Essa iniciativa oportuniza que crianças, a-
dolescentes, jovens e adultos do entorno de Apipucos a-
cessem o Direito ao acesso às tecnologias de informação e 

comunicação.  

O evento conferiu certificados a 249 educandos (as), con-
cluintes dos cursos de Informática para Iniciantes, Redes 
Sociais, Preparatório para o mercado de trabalho, Produ-
ção Gráfica, Criação e Tratamento de Imagens, Curso prá-
tico de montagem e manutenção de micro e Redes de 
computadores. Participaram também os familiares e Equi-

pe do PISAR.  

A ocasião contou com a presença do Ir.Wellington Mousi-
nho (Superior Provincial), Ir. José Augusto (Ecônomo Pro-
vincial), Cláudia Laureth (Gerente social), Deputado Fe-
deral Paulo Rubens Santiago e de José Bertotti (Secretário 
de Ciência e Tecnologia do Recife), além de outros repre-
sentantes das Comunidades do Entorno, Prefeitura do Re-

cife e Governo do Estado.  

No dia 05 de agosto, o Centro Marista Itamaracá participou da VIII Conferência Municipal de Assistência Social da 

Ilha de Itamaracá, representado pela Assistente Social da unidade, Larissa Queiroz. Esta conferência teve como 

tema: ―Consolidar o SUAS e valorizar seus Trabalhadores‖. Estavam presentes representantes da sociedade civil 

local e do governo municipal. A facilitadora, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, Ana Ruth, 

destacou a importância da política pública de Assistência Social, bem como da população participar efetivamente 

do Conselho Municipal – CMAS e da valorização dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Também ressaltou em sua fala, o marco legal da Assistência Soci-

al no Brasil, com início na Constituição Federal de 1988 até os 

dias atuais com a Lei do SUAS de 06.07.2011, sendo esta, a lei 

que revoga e aprimora cerca de 15 capítulos da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, de 1993. Ao final da Conferência, com 

a eleição dos delegados para a Conferência Estadual de Assistên-

cia Social do Estado de Pernambuco, que acontecerá entre os 

dias 02 e 04 de outubro do corrente ano, o Centro Marista Itama-

racá – CMI foi eleito delegado e representará a sociedade civil do 

município da Ilha de Itamaracá. 

 

www.marista.edu.br/social 

           Centro Marista Itamaracá no Controle Social da Política de Assistência Social 

  Projeto de Inclusão Sociodigital Apipucos em Rede celebra Formatura de educandos (as) 
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                CMCJ Recife produz Diário Informativo da Semana Vocacional Marista 

 

www.marista.edu.br/social 

O Centro Marista Circuito Jovem – Recife, o CRC realizou no período de 15 a 19 de agosto um diário informativo 

contemplando as atividades reservadas para a Semana Vocacional Marista onde foi trabalhado momentos de refle-

xão, espiritualidade, debates, dinâmicas, entre outros momentos. A ocasião reuniu educandos (as) e profissionais 

da instituição. 

Confira todos os detalhes no link: http://marista.edu.br/social/2011/08/31/cmcj-recife-produz-diario-

informativo-da-semana-vocacional-marista/ 

  

O trabalho de acompanhar as crianças e jovens, garantindo seus Direitos e promovendo discussões em 

diferentes espaços na sociedade, faz parte da Missão Marista e é expressão do cuidado na educação 
das crianças e jovens, como sonhou o nosso Pai Fundador, São Marcelino Champagnat. 
O Centro Marista de Juventude de Natal, em continuidade a este sonho, pauta suas ações com a con-
vicção de que, a cada dia, é necessário estarmos mais implicados na garantia dos Direitos das crian-
ças, adolescentes e jovens. 
 
Por isso, é com imensa alegria que anunciamos a possibilidade de mais um espaço de luta em prol da 
defesa desses Direitos. Oficialmente, a partir do dia 30 de julho de 2011, o Centro Marista de Juven-
tude (CMJ) de Natal compõe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Natal 
COMDICA, como conselheiro de Direito, membro do Grupo de discussão de políticas públicas. A Coor-
denadora Pedagógica, Vanucci Correia e a Assistente Social, Odnez Souto, são as representantes, titu-
lar e suplente respectivamente. 

CMJ de Natal compõe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Natal COMDICA 

http://www.marista.edu.br/category/social/
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O setor de Serviço Social da Escola Marista Champagnat de Maceió realizou na última semana (de 29 de agosto a 

02 de setembro), o II Curso de Qualificação Profissional para os educandos (as) da Educação de Jovens e Adul-
tos - EJA. Na oportunidade foram discutidas temáticas relacionadas à inserção desses jovens no mercado de tra-
balho além de temas relacionados à ética e cidadania, noções básicas de gestão de recursos humanos, normas e 
condutas profissionais, protagonismo juvenil entre outros. Além das estagiárias de Serviço Social, o curso contou 
com a valorosa contribuição da responsável pelo setor de Recursos Humanos do Colégio Marista de Maceió, Soraya 
Oliveira que com sua experiência pode contri-
buir para o aprendizado de todos os envolvidos 
no que se refere a construção de currículo, 
apresentação pessoal e principais fatores que 
influenciam o desligamento de funcionários. 
No decorrer do curso houve uma articulação 
com uma empresa local (Supermercado Pala-
to) que estará expandindo seu empreendimen-
to na nossa Capital e foram disponibilizadas 
100 vagas em diversos cargos para que os alu-

nos possam concorrer. 

Escola Marista Champagnat de Maceió promove II Curso de Qualificação Profissional 
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A Casa da Acolhida Marista de Uberaba vem realizan-

do diversas atividades educativas com os educandos 
(as) da Unidade. A interatividade dos adolescentes e 
jovens faz com que os trabalhos ganhem um significa-

do todo especial.  

Os trabalhos são referentes às Ações do Projeto Edu-
cação Ambiental – recolhimento de reciclados nos 
entornos da Acolhida; Celebração e almoço de ani-
versário do Ir. Zefereino; Comemoração da Semana 
da Família; Abertura das Olimpíadas no Colégio Maris-
ta; Atividade em Grupo de Terapia Comunitária, Cur-
so de Educação Fiscal Projeto Aprender e Transfor-
mar, Curso de Informática e Práticas Bancárias, Mo-
mento de Formação da Semana Vocacional e Visita 

dos Irmão Maristas. 

                      Casa da Acolhida Marista de Uberaba compartilha atividades educativas 
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O Colégio Marista de Surubim marcou presença na I Conferência Municipal de Juventude. Evento realizado nos 

dias 01 e 02 de setembro de 2011, em Surubim, na Escola Técnica Estadual (ETE), com o tema ―Conquistar direi-
tos, desenvolver o Brasil‖.   
Estiveram presentes: Ir. Gerson José de Lima (Diretor), Taciano Neidson (Assistente Pastoral), Luciana Arruda 
(Assistente Social) e os educandos Alícia, Bárbara, Cynthya, Gabriel, Lucas, Iraci, Juliana e Rayanna do Marista de 
Surubim. 
Na abertura solene, direcionamentos e leitura do regimento da Conferência foram feitos pelos educandos Gabriel 
e Rayanna, ambos do 9º ano do Ensino Fundamental.  
Para a realização da I Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Surubim estava planejada a 
eleição dos representantes da sociedade civil organizada para composição do Conselho Municipal de Juventude de 
Surubim, porém a Câmara de Vereadores do Município não havia ainda aprovado o mesmo, ficando então marcada 
a votação na Câmara para o dia 08/09/11, onde também o Colégio Marista Pio XII estará representado para dar o 
apoio, momento marcante em nosso Município. Aproveitou-se a oportunidade para que os jovens, na faixa etária 
de 16 a 29 anos, lançassem suas candidaturas para uma futura eleição com 07 vagas para sociedade civil, no Con-
selho de Juventude de Surubim.  
 
Os educandos (as) e um funcionário do Colégio Marista se candidataram em 03 representatividades: representante 
estudantil, entidade de cunho social e organização juvenil religiosa, tentando dessa forma garantir efetiva partici-
pação como membro do Conselho de Juventude do Município. Na ocasião, os alunos de várias escolas representa-
das, tiveram a oportunidade de se expressar com direito à voz e voto, lançaram propostas ousadas, sempre com 
muita criatividade e coerência.  
Ao final da I Conferência Municipal de Juventude houve uma eleição com duas vagas para delegado, destinada à 
sociedade civil, os quais terão direito à voz e voto na II Conferência Estadual que será realizada em Recife. Para a 
alegria dos que fazem o Marista de Surubim, o Assistente de Pastoral, Taciano Neidson, se candidatou a delegado, 
e o educando Lucas Andrade do 2º Ano Médio se candidatou a suplente. Ambos foram eleitos. 
Com fundamentação na Filosofia Marista e inspirados no carisma de São Marcelino Champagnat, o Colégio Marista 
de Surubim prepara os jovens adolescentes para o exercício consciente da cidadania, onde os valores da filosofia 
cristã como solidariedade, compromisso público, assistência, ensino e pesquisa em prol da humanidade fazem par-
te de uma educação integral. 

Colégio Marista de Surubim participa da I Conferência Municipal de Juventude 
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Educandos da Casa da Acolhida Marista de Uberaba.Ações do Projeto Educação Ambiental - recolhimento de reci-

clados nos entornos da Acolhida. 

No dia 12 de julho a Casa da Acolhida Marista de Uberaba 

realizou sua festa julina 2011 com as presenças do Ir. Bruno, 

ecônomo da Comunidade dos Irmãos Maristas em Uberaba, 

dos (as) educandos (as) da Unidade, seus familiares, parcei-

ros e algumas autoridades locais. As atividades de entreteni-

mento foram as mais diversas: pescaria, bingos, cama elásti-

ca e apresentações musicais dos jovens da Casa da Acolhida 

que desenvolveram coreografias próprias para a ocasião. ―A 

realização desse festejo só é possível porque a equipe traba-

lha na festa junina no Colégio Diocesano (CD), que antecede 

a comemoração de nossa Unidade. Em parceria com um par-

que de brinquedos e com uma barraca do vinho quente e do 

quentão, o dinheiro arrecadado é destinado à realização da 

nossa festa. Os educandos (as) são avaliados todos os dias, 

através do álbum do mérito, e assim adquirem o dinheiro para gastarem com seus familiares. É bem interessante, 

pois propicia uma igualdade dentro desta comemoração a todos que nela participam‖, disse Luciane Bontempo, 

coordenadora da Unidade Social. 

Casa da Acolhida Marista de Uberaba realiza Festa Julina 

Errata: Na Edição 38 do Boletim Marista Social publicamos o nome da Casa da Acolhida Marista de Uberaba de maneira incorreta. Abaixo  

segue a nota com as devidas alterações realizadas. Pedimos desculpas pelo equívoco. 

                                                                    Comunicação da Área Social - PMBCN 


