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Paul Singer no Lançamento das Aulas Magnas Maristas 

A Província Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN) lançou, no dia 08/03, 

uma série de Aulas Magnas (AM) en-

volvendo alunos(as), educadores, Ir-

mãos Maristas, colaboradores e convi-

dados. O diálogo é feito de forma 

integrada, por meio de videoconfe-

rência, com a participação de diver-

sas unidades sociais e educacionais 

de toda a PMBCN, sendo assim, uma 

inovação que corresponde à nova dis-

ciplina Culturas Contemporâneas/Economia e Política. A aula magna aconteceu 

diretamente do Colégio Marista Champagnat – Taguatinga (Brasília- DF), com a 

participação dos estudantes do 3° ano do Ensino Médio. O economista e professor 

Paul Singer foi o primeiro convidado das AM e discursou sobre o Tema “Economia 

Solidária” com os jovens. De acordo com Singer, a sociedade nacional é conside-

rada a mais importante entre as demais por se tratar de uma coletividade políti-

ca. Singer falou sobre a importância da formação de grêmios estudantis, pois é 

uma forma de fortalecer os grupos sociais, dentro do espaço educacional. O eco-

nomista afirmou que no Brasil 80% dos trabalhadores dependem de um emprego 

para viver e que apenas 6% da população brasileira são proprietárias de grandes 

empresas. Essa distancia numérica, segundo Singer, representa um abismo entre 

as condições de vida de um determinado grupo para o outro formando assim a 

expressiva desigualdade social que atualmente vivemos. Na sequência, Paul disse 

que a Economia Solidária (ES) nasceu através das contradições do capitalismo 

que, ao contrário da ES, na maioria das vezes, busca o lucro e não somente quali-

dade das produções. Paul Singer trouxe, como exemplo, os espaços ocupados pelo 

Movimento dos Sem Terra (MST) que se apropriam de terras abandonadas e fazem 

daquele lugar um solo fértil. Ele afirmou ainda que o surgimento da Economia 

Solidária tem minimizado expressivamente a exclusão social no país e citou a Bol-

sa Escola como uma forma de oferecer políticas fundamentais capaz de mudar a 

realidade daqueles que nasceram fadados à pobreza hereditária. “Estamos longe 

de sermos uma sociedade padrão, mas já iniciamos um caminho positivo rumo a 

essa conquista”, comemorou. Singer falou também que a internet foi a grande 

conquista humana dos últimos tempos capaz de aproximar e mobilizar as socieda-

des e proporcionar conhecimentos mútuos além de intercâmbio com outras civili-

zações.  

 

www.marista.edu.br/social 

                  Paul Singer 

http://www.marista.edu.br/category/social/
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A aula trouxe um verdadeiro momento de interatividade entre os (as) alunos(as) de todas as unidades maristas e 

Paul Singer. Diversas perguntas, com teor bastante consistente sobre a temática abordada, foram realizadas e 

respondidas pelo convidado. Paul Singer parabenizou o Instituto Marista por promover momentos de conscientiza-

ção social, como a iniciativa das Aulas Magnas. “Esse momento prepara as crianças e os adolescentes a serem 

pessoas mais solidárias e democráticas”, elogiou.  

Ministra Maria do Rosário discursa sobre Direitos Humanos em Aula Magna Marista 

Educação, Direitos Humanos e Tecnologia: Aulas Magnas Maristas 

“Todas as disciplinas, matemática, língua portugue-

sa, língua Inglesa e geografia são ferramentas neces-

sárias para conhecermos o mundo e nos posicionar-

mos diante dele. Os aspectos dos Direitos Humanos 

são tão importantes quanto, pois tange as vivências 

sociais de relacionamentos humanos. Nesse sentido, 

podemos pensar os Direitos Humanos como duas ver-

tentes: filosófica e de ação, que tem a ver com a so-

lidariedade e a fraternidade”, afirmou. A ministra 

acredita que é preciso saber conviver com as diferen-

ças humanas e que as mesmas não diminuem o valor 

das pessoas.  Ela disse ainda que os Direitos Humanos 

recomenda a construção de uma sociedade justa e 

extinta de violência. Maria do Rosário resgatou, como 

exemplo, o caso do líder indígena Galdino Jesus dos 

Santos da etnia Pataxó, queimado vivo, em 20 de 

abril de 1997, enquanto dormia em um abrigo de um 

ponto de ônibus em plena Capital Federal, após parti-

cipar de manifestações do Dia do Índio. Um crime 

que chocou o Brasil. O assassinato foi praticado por 

cinco jovens de classe média-alta de Brasília. “A vio-

lência é a principal rival dos Direitos Humanos”, de-

clarou. Maria do Rosário citou ainda a internet e o 

bullying como novas formas para a prática da violên-

cia. Segundo ela, o debate contemporâneo, que inci-

ta o Direito à Comunicação, deve ser regrado para 

que o conteúdo virtual não levante bandeiras para a 

pedofilia, o racismo, a morte e nenhum outro tipo de 

violência. A ministra explicou para os participantes o 

funcionamento do trabalho realizado pela Secretaria 

de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da Repúbli-

ca. Com articulação na saúde, assistência social, jus-

tiça e educação, a SDH atua na defesa dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes, o fortalecimento dos 

Conselhos Tutelares, a Convivência Familiar e Comu-

nitária, a prevenção à gravidez na adolescência e o 

combate às drogas. “Acredito que o principal recurso 

contra o crack é a prevenção. Não podemos desistir 

das pessoas”, finalizou. 

No dia 12 de março, a ministra Maria do Rosário, da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, ministrou a aula inaugural de “Educação 

em Direitos Humanos”, aos alunos do 9º ano da Pro-

víncia Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN). A aula 

aconteceu no Colégio Marista Champagnat, em Ta-

guatinga (DF) e mais uma vez contou com a participa-

ção expressiva das unidades sociais, educacionais e 

pastorais de toda Província, por meio de videoconfe-

rência. Além dos estudantes, colaboradores e Irmãos 

Maristas, a ocasião recebeu também alguns pais de 

alunos que prestigiaram a inauguração da nova disci-

plina. “Creio que este momento será rico para os nos-

sos filhos, mas também para nós, como pais e cida-

dãos. Ouvimos tanto falar em Direitos Humanos, po-

rém desconhecemos o seu significado e as aulas estão 

aí para nos qualificar”, disse Renata Munhoz, mãe de 

estudante marista. Em seu discurso, a ministra Maria 

do Rosário disse que a temática Direitos Humanos, 

incorporada à disciplina e ação pedagógica na Rede 

Marista, está oferecendo uma contribuição importan-

te para que a juventude possa pensar a educação 

como uma das disciplinas de conhecimento, assim 

como as demais matérias já contempladas no currícu-

lo escolar.  

http://www.marista.edu.br/category/social/
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_%C3%8Dndio


Página 3 V o l u m e  4 ,  e d i ç ã o  5 2  

 

www.marista.edu.br/social 

Entrevista - ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário 

   “Colocamos as crianças na escola, agora precisamos qualificar o espaço”, diz ministra  

CGS - Extrapolando o espaço marista, como pro-

porcionar momentos de aprendizado como este 

também para alunos de escolas públicas que pos-

suem os mesmos Direitos à Educação de qualida-

de que os alunos de escolas particulares? O que o 

governo tem feito garantir este Direito Humano 

às camadas mais populares do nosso país? 

MMR - O Brasil, ao longo dos últimos anos, promo-

veu avanços significativos na educação pública. 

Hoje, por exemplo, temos a universalização das 

matrículas no Ensino Fundamental. Ainda é um de-

safio grande para o governo realizar este feito na 

Educação Infantil e no Ensino Médio, mas a legisla-

ção brasileira, há quatro anos atrás, aprovou a 

obrigatoriedade à educação não mais dos 7 aos 14 

anos, mas agora dos 4 anos da educação infantil 

até os 17 anos. Isso representa uma mudança grande na educação brasileira e isso demanda mais investimentos. 

O Plano Nacional de Educação está sendo votado pelo Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Educação já 

deliberou sobre as diretrizes na área de educação, em Direitos Humanos. Isso foi uma aprovação histórica que 

ocorreu na semana passada.  

CGS - Qual o maior desafio para promover a conscientização dos Direitos Humanos nas Escolas Públicas? 

MMR– A qualidade da educação passa pela formação dos professores e a garantia de políticas que observe as ne-

cessidades integrais do aluno como o Mais Educação e outras propostas que já estão sendo desenvolvidas no país 

que assegurem às crianças e os adolescentes o Direito à uma vivência escolar que promova desenvolvimento nos 

conteúdos pedagógicos e no cuidado que cada uma delas necessita. Uma proposta integral sobre os Direitos que 

contemple o lúdico e a brincadeira. Este é o grande desafio da educação brasileira hoje. Já colocamos as crian-

ças nas escolas agora precisamos qualificar este espaço para elas. 

CGS - Alguns educadores têm resistência de trabalharem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nas 

escolas públicas. Como romper essa barreira e fazer com que os estudantes conheçam os seus Direitos por 

meio de seus educadores? 

MMR - Existem de fato muitos professores que são contra o ECA mas, felizmente, também existem aqueles que 

são favoráveis ao Estatuto. Os dois papéis dividem os educadores no Brasil. Eu acredito que os educadores preci-

sa perceber que o ECA é um aliado na educação. O que o Estatuto diz é que as políticas públicas em geral têm 

que estar apoiando e atendendo os alunos na sua integralidade. A escola pública pensava que tinha de fazer tudo 

sozinha, então os professores tinham que ser responsáveis por todos os aspectos: desde a merenda escolar, a 

higiene, a atenção à família, além do conteúdo programático. A escola não precisa assumir tudo isso sozinha. 

Hoje podemos realizar um trabalho em rede com o apoio das políticas de assistência e saúde. Existem os conse-

lhos tutelares, que são grandes aliados da escola. O professor que adota o ECA sabe cobrar mais Direitos para os 

seus alunos e ajuda a construir uma sociedade que respeita as crianças e os adolescentes. 

 A Comunicação da Gerência Social conversou com Maria do Rosário sobre Educação e Direitos Humanos. Confira! 

          A ministra Maria do Rosário e a juventude Marista na Aula Magna 

http://www.marista.edu.br/category/social/
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CGS - Qual a orientação que a senhora, enquanto ministra da Secretaria dos Di-

reitos Humanos, daria aos professores que presenciam atitudes de bullying nos 

espaços educacionais, uma vez que essa terrível forma de opressão é praticada e 

sofrida pelos estudantes dentro da escola. Que medidas tomar nestes casos? 

MMR - Eu identifico no bullying problemas vivenciados por aquele que sofre o bul-

lying e problemas na vida daquele que pratica o bullying. Não é natural que alguém 

haja de forma desrespeitosa sistematicamente com algum colega. Então devemos 

impedir o bullying na sua origem. Essa agressividade não está propriamente na crian-

ça, mas na família que permite que essa criança assista demasiadamente a TV sem 

receberem uma orientação. Assim, as crianças fazem uma adesão a piadas e brinca-

deiras de mal gosto e acabam caracterizando negativamente os seus colegas. Preci-

samos  ainda refletir sobre os meios de comunicação de hoje, que também são res-

ponsáveis pelo bullying por meio da exibição de conteúdos inadequados. Temos que 

enfrentar juntos o bullying. 

Depoimentos sobre as Aulas Magnas Maristas 

“Muito boa a iniciativa. Assim, podemos 

tirar nossas dúvidas e conhecermos mais 

sobre os nossos Direitos.” 

Mônica Fernanda, 18 anos, educanda do 

Centro Marista Circuito Jovem da Ceilân-

dia (CMCJ/DF) 

“É uma grande oportunidade receber a minis-

tra para tratar sobre Direitos Humanos. O 

Marista sempre nos surpreende com debates 

ricos como este.” 

Vitória Nara, 14 anos, educanda do Centro 

Marista Circuito Jovem da Ceilândia (CMCJ/

DF) 

“Excelente idéia iniciar a disciplina 

trazendo uma representante do gover-

no. Estimula nossa participação e 

facilita nossa compreensão sobre o 

tema.” 

Marcus Vinícios Dantas, 13 anos, 

aluno do Colégio Marista Champag-

nat de Taguatinga - 8ª série B 

“A presença da ministra foi muito 

importante pois nos trouxe infor-

mações de interesse de todos, 

como por exemplo, o Direito à 

Saúde Pública.” 

Deinany Stefany, 13 anos, aluna 

do Colégio Marista Champagnat 

de Taguatinga - 8ª série F 

“A presença da ministra dá um 

peso maior à disciplina Educação 

em Direitos Humanos, além de 

proporcionar nos(as) meninos(as) 

um sentimento de importância e 

valorização. Os Direitos Humanos 

começa em cada um de nós.”  

Carla Guedes, educadora no 

Colégio Marista Champagnat de 

Taguatinga - 8ª série F 

“Parabenizo a Instituição por promover 

essa discussões, uma vez que existem 

tantas violações no contexto infanto-

juvenil. Trazer a discussão representa 

pensar alternativas que solucione essa 

problemática e garanta os Direitos Huma-

nos de nossas crianças e adolescentes. ” 

Clemilson Graciano, coordenador do 

Centro Marista Circuito Jovem da Cei-

lândia (CMCJ/DF) 

“As Aulas Magnas são pontos inicias que nós Maristas estamos realizando ao 

incluir uma discussão tão importante como Direitos Humanos no currículo das 

nossas escolas. Essa janela, entre os alunos e a ministra, possibilita a fomen-

tação das discussões sobre o tema, capaz de desenvolver habilidades argu-

mentativas para a juventude.” 

Ir. Iranilson Lima, assessor Educacional da PMBCN 
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Folia 

No dia 11 de Fevereiro de 2012 foi realizado, na Casa da Acolhida 

Marista Olho d´água, o VI Baile de Carnaval que já virou uma tradi-
ção na Unidade Social.  
Com muita animação, cerca de 80 jovens participaram do evento. 
Muitos deles, fantasiados, espalhavam toda sua boa energia pelo 
salão que estava radiando alegria, e como a tradição já manda, 
com muitos confetes e serpentinas, dando ainda mais gás nos jo-
vens foliões ali presentes. 
 
Para animar ainda mais a folia, a Casa contou com a participação 
da orquestra da Unidade, que deu um toque todo especial com os 
diversos temas de carnaval. Como já acontece nos anos anteriores, 
foi realizado o tão esperado concurso de fantasias, onde cada um 
poderia mostrar sua produção e ainda toda a ginga e o samba no 
pé. Foi um momento de muita alegria e confraternização entre to-
dos da Casa, mostrando ainda que o carnaval é uma festa que pode 
ser brincada com paz e tranquilidade. 
Por fim, aconteceu um momento de confraternização e a festa foi 
encerrada com o lanche: um maravilhoso cachorro-quente feito 
com muito carinho pelos voluntários da Casa da Acolhida. 

                      Centro Marista Circuito da Criança realiza sua folia de carnaval 

Aconteceu na tarde de 17 de fevereiro a matinê de carnaval do 

Centro Marista Circuito da Criança, em Brasília. O espaço ficou 

repleto de cores e alegria. Fantasiadas, a criançada se divertiram 

pra valer no meio de confetes e por trás de máscaras, tudo ao som 

de tradicionais marchinhas de carnaval. Para Janaína Lidiane, di-

retora do Circuito da Criança, promover momentos como esse, 

para as crianças, é resultado de um trabalho conjunto da equipe 

do Centro Marista que não poupa esforços para proporcionar ale-

gria para os/as educandos/as da Unidade Social. “Aqui o trabalho 

é coletivo. Cada 

um se empenha 

como pode, seja 

na elaboração das 

fantasias ou na 

decoração do es-

paço. O que vale 

é promover a ale-

gria para nossas 

crianças”, come-

morou. 

                  Casa da Acolhida Marista Olho d’Água realiza a III Gincana Cultural 

http://www.marista.edu.br/category/social/
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O Centro de Recondicionamento de Computadores  (CRC), do 

Centro Marista Circuito Jovem de Recife, foi destaque no dia 

15 de fevereiro, no Jornal Folha-PE. A matéria traz um deta-

lhamento sobre a contribuição Marista na promoção da inclu-

são digital e social além da preservação do meio ambiente. 

Domingos Sávio de França, diretor do CRC, disse na reporta-

gem, que os(as) jovens educandos(as), não são apenas aprendi-

zes, mas que saem do CRC preparados para o mercado de tra-

balho e também são agentes disseminadores da conscientiza-

ção que dão destinação correta aos equipamentos eletrônicos.  

Além de trabalhar com os aprendizes, o CRC promove, ainda, 

palestras em escolas e empresas. Até agora, o centro já for-

mou 645 educandos, recebeu 889 máquinas e recondicionou 

1.605 computadores. Confira na íntegra a reportagem: 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/

edicaoimpressa/arquivos/2012/

Fevereiro/15_02_2012/0028.html  

Espiritualidade Marista 

O espaço educativa do Centro Marista Circuito da Criança, em 

Brasília, promoveu um momento de ação de graças entre a 

comunidade social marista. A ocasião contou com as presenças 

de pais dos(as) educandos(as), integrantes da Gerência Social 

da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), do Instituto 

Marista de Assistência Social (IMAS) e do Centro Marista Circui-

to Jovem da Ceilândia (CMCJ/DF). O momento marcou a aber-

tura oficial dos trabalhos do ano de 2012 e para que os cami-

nhos sejam fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo e as inter-

cessões de São Marcelino Champagnat, nosso pai fundador, e a 

Boa Mãe, Maria Santíssima, o Frei José Alexandre, da Paróquia 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro conduziu o momento de 

oração com os participantes. As crianças realizaram apresen-

tações que encantaram os presentes. Utilizando capas simboli-

zando o amor, a saúde, a amizade e outros bons sentimentos, 

os(as) pequenos(as) se dividiram em pequenos grupos e canta-

ram e dançaram músicas com mensagens de paz e alegria.  

Centro Marista Circuito da Criança promove momento de Ação de Graças  

                                 CRC Recife é destaque no Jornal Folha-PE 

Reconhecimento 

http://www.marista.edu.br/category/social/
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edicaoimpressa/arquivos/2012/Fevereiro/15_02_2012/0028.html
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edicaoimpressa/arquivos/2012/Fevereiro/15_02_2012/0028.html
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edicaoimpressa/arquivos/2012/Fevereiro/15_02_2012/0028.html
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Tecnologia 

                                          CRC Recife realiza EXPOTEC 2012 

A Exposição de Tecnologia (EXPOTEC) do Centro 

de Recondicionamento de Computadores(CRC) 

Marista do Recife, ocorrida no dia 09 de março, 

tornou-se parte do calendário da ciência da tec-

nologia, informação e inovação do Recife. O 

evento, que tem como proposta a exposição dos 

trabalhos de conclusão de curso dos concluintes 

do CRC, foi muito além, se tornando um espaço 

de democratização da ciência e tecnologia. Co-

munidades; ONG’s; telecentros; associações; ór-

gãos federais, estaduais e municipais; escolas 

públicas e privadas; faculdades; educandos(as) e 

colaboradores do CRC, puderam dialogar, no mes-

mo espaço, temas como: ciência, tecnologia, ino-

vação, educação, meio ambiente, sustentabilida-

de e cultura. Os concluintes do CRC demonstra-

ram, através de seus trabalhos, que a alta tecno-

logia pode estar acessível a todos, com soluções 

inteligentes, sustentáveis, criativas e empreende-

doras. Cerca de 600 pessoas prestigiaram o even-

to e puderam votar nos trabalhos expostos. Os 

três trabalhos mais votados ganharam espaço pa-

ra exposição na EXPOIDEIA, feira de referência no 

estado de Pernambuco que tem como temas: tec-

nologia, sustentabilidade e cultura. O evento 

ocorrerá no mês de março no bairro do Recife 

Antigo. 

Da esquerda para direita - Ir. Ailton (Diretor Geral - Faculdade Marista do Recife) - Fernando (CESAR-Porto Digital) - Sávio (CRC Recife) - Dani-

el (Instituto Tecnológico de Pernambuco - Governo do Estado) - Major Elias (5º Centro de Telemática Aplicada - Exército Brasileiro) - Dep. 

Federal Paulo Rubem Santiago (Comissão de Educação do Congresso Nacional) 

“A Expotec foi onde nós, educandos, pudemos colocar 

em prática o que vínhamos preparando a meses atrás, 

podendo assim, mostrar  nosso trabalho, falar dos 

nossos objetivos, das nossas experiências. Foi hora de 

poder compartilhá-las com os visitantes e, ao mesmo 

tempo, mostrar nossas propostas. Foi hora de perder 

o medo e a vergonha e mostrar todo nosso potencial. 

A EXPOTEC teve grande importância não só pra nós 

que estávamos apresentando nossos projetos mais 

também pra quem veio prestigiar-nos e pode ver co-

mo os jovens cultivados de maneira correta  dão óti-

mos frutos. Foram abordados temas como sustentabi-

lidade, tecnologias e meio ambiente onde todos os 

jovens reutilizaram peças já existentes aqui no CRC 

ou nas suas casas e usaram sua criatividade, dando 

origem a grandes resultados. Recebemos muitos elo-

gios e incentivos para con-

tinuar nossos projetos. Foi 

de extrema importância 

para todos os jovens que 

participaram pois, só ti-

vermos a ganhar novas 

experiências para nossas 

vidas.” 

 

Jancielle Carmo, educan-

da (3º Ciclo) do CRC Reci-

fe 

http://sites.marista.edu.br/crcrecife/projetos/expotec/
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Chá com Prosa - edição fevereiro 

                        IMAS e IMS promovem debate sobre a Inclusão Digital 

No dia 28 de fevereiro, O Chá com Prosa: Direitos Humanos em 

Pauta abordou como tema o Direito à Inclusão Digital. As convi-

dadas dessa edição foram Cristina Kiomi Mori, diretora de Arti-

culação e Formação da Secretaria de Inclusão Digital do Minis-

tério das Comunicações e Andrea Portugal, secretária executi-

va do Comitê para Democratização da Informática no Distrito 

Federal (CDI-DF). Durante a prosa, um dos assuntos discutidos 

foi a inclusão de deficientes visuais no universo das novas tec-

nologias. Cristina Mori e Andrea Portugal ressaltaram que esse 

tem sido um dos maiores desafios quando tratamos de inclusão 

digital. As convidadas explicaram sobre os diversos esforços 

que tem sido promovidos tanto por governos quanto pela socie-

dade civil organizada para minimizar essa problemática. Os 

debates destacaram ainda que as tecnologias digitais de infor-

mação e comunicação transformaram as sociedades, colocando-as em contato com novos ambientes, outrora des-

conhecidos, encurtaram distâncias e diminuíram o tempo que a informação demora a chegar ao destinatário. Além 

do IMS e do IMAS, também foi parceiro, nessa edição do Chá com Prosa, o CRC (Centro de Recondicionamento de 

Computadores) que contribuiu com as organização e, também, com o debate. Em concordância com a temática 

abordada, o evento foi transmitido simultaneamente pela Internet. Ao todo, 90 pessoas acessaram o link da trans-

missão, mantendo uma média de 10 espectadores constantemente. 

Pela Defesa dos Direitos Humanos  

 FMSI na Cerimônia que reúne assinaturas contra violação de Direitos Humanos de Crianças 

No dia 28 de fevereiro, os Irmãos Maristas Vicente 

Falqueto, James Jolley e a estagiária Robyn Yung, re-

presentantes da Fondazione Marista per la Solidarietà 

Internazionale - FMSI, participaram da cerimônia ofici-

al de assinaturas, feita pelos Estados-Membros, que 

adotou um novo protocolo facultativo à Convenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direi-

tos da Criança. A ação estabelece um procedimento 

de queixas referentes à violação destes Direitos. A 

iniciativa fortalecerá a convenção dos Direitos da Cri-

ança e em seus protocolos existentes contra a venda 

de crianças, prostituição e pornografia infantil e o 

envolvimento de crianças em conflito armado. “Nossa 

esperança é que os países adquiram responsabilidades 

maiores sobre a vida das crianças assinando e ratifi-

cando este instrumento sem atraso”, disse Lisa Myers, 

diretora do grupo do NGO para o centro de detecção e 

de controle, em nome de seus membros e sócios.  

Da esquerda para a direita: Ir. Vicente Falqueto, Robyn Yung e o Ir. James Jolley 
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A Galeria Social desta edição parabeniza os(as) educandos e educadores do Centro de Recondiciona-

mento de Computadores (CRC) de Recife pela realização da EXPOTEC. 

O Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia (CMCJ-DF) realizou um im-

portante momento para comemorar o dia internacional da mulher. A da-
ta, marca a luta das mulheres de uma fábrica de tecidos, situada na cida-
de de Nova Iorque, por melhores condições de trabalho. A manifestação 
do grupo de mulheres acabou gerando repressão e violência. Aproximada-
mente 130 delas foram trancadas em uma fábrica e mortas carbonizadas, 
após incêndio criminoso, brutal e desumano. Ao fazer memória da data, o 
CMCJ/DF quis, além de homenagear as mulheres, destacar também o seu 
importante trabalho na construção de uma sociedade mais justa, fraterna 
e solidária. As comemorações rea-
lizadas na unidade contaram com 
a bonita presença das mulheres 

atendidas nos cursos e das mães dos(as) educandos(as). Foram preparados 
painéis temáticos e vídeos educativos, retratando o universo dos Direitos 
e as conquistas das mulheres ao logo da história. Após os trabalhos em 
grupos, as mulheres foram homenageadas e presenteadas com um botão 
de rosas, símbolo do agradecimento pela luta, pelo empenho na educação 
na dos filhos e, para muitas, pela forma guerreira de sustentar a familiar. 
Deus no seu mistério de amor escolheu nascer de uma mulher! Tu ó mu-
lher, és mistério deste amor.  

Dia Internacional da Mulher 

                CMCJ/DF presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher 
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