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O Aprendizado Marista Padre Lancísio promoveu 

no dia 23 de janeiro de 2013 uma formação, 

dentro da Jornada Pedagógica 2013, para educa-

dores sociais na sua sede, em Silvânia/GO. A 

tônica do evento foi “Educação com foco na 

Transformação Social”. Na oportunidade, educa-

dores e educadoras do Centro de Educação In-

fantil 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) participaram do evento. 

O diretor do Aprendizado Marista, Ir. Davi Nardi 

fez a acolhida dos participantes. 

A representante do Instituto Paulo Freire, pro-

fessora Ângela Antunes 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. De acordo com o vídeo, para que 

essa realidade seja efetivada é necessária à interação da escola com a comuni-

dade. “Com que tipo de educação estamos comprometidos?” questionou a pa-

lestrante. Ângela partilhou suas vivências e, partindo de suas experiências como 

professora da 

rede pública, 

afirmou que  é 

possível pro-

mover proje-

tos que opor-

tunizem signi-

ficativamente 

a participação 

popular.  

 

GO: Aprendizado Marista Padre Lancísio promove formação 

com foco na Transformação Social 
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Ângela disse que é necessário analisar o mundo na contemporaneidade e não se conformar com as árduas realida-

des para que assim possamos promover efetivas mudanças.  

Desemprego atinge mais os jovens - 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 Interna-

cional 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.   

Tráfico Humano - De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), de 1 a 4 milhões de pessoas são trafi-

cadas anualmente em todo o mundo. As maiores vítimas são mulheres jovens e meninas. A atividade criminosa 

movimenta anualmente cerca de US$ 12 bilhões e trata-se da terceira atividade ilegal no mundo (ficando atrás 

apenas do tráfico  de armamento e drogas). 

Para Ângela Antunes todas as situações de crise, guerra, miséria ou desastres naturais, as crianças e os adolescen-

tes são as maiores vítimas por serem mais fracas fisicamente e as mais vulneráveis emocionalmente. Diante desta 

realidade, a representante do Instituto Paulo Freire pediu que cada educador reflita sobre o seu papel social e 

faça a diferença. 

Tomaram posse 

Aconteceu no dia 23 de janeiro a cerimônia de posse do novo 

diretor do Colégio Marista de Aracati, Ir. Manoel Soares. Na 
oportunidade, o presidente das mantenedoras UBEE/UNBEC e 
superior provincial, Ir. Wellington Medeiros Mousinhos esteve 
presente à solenidade ao lado da gerente social da Província 
Marista Brasil Centro-Norte (PMBNC), Cláudia Laureth, da co-
ordenadora pedagógica da Gerência Educacional da PMBCN, 
Maria Ireneuda Nogueira, da analista da Gerência Social da 
PMBCN, Valéria Palheiros, da subsecretária de Educação do 
Município de Aracati, Socorro Barreto e do Ir. Nuno Maria. Edu-
cadores, educadoras e funcionários do Colégio também marca-
ram presença.  
 
Em seu discurso, Ir. Manoel afirmou que o Colégio é um centro 
de educação onde se 

harmonizam fé, cultura e vida. O novo diretor citou o sonho do Padre Mar-
celino Champagnat, de fundar uma sociedade religiosa dedicada à educa-
ção. Esse projeto, segundo ele, 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. Ir. Manoel 
citou também que os alunos precisam apropriar-se de conhecimentos que 
lhes assegurem que podem pleitear ou disputar uma chance de ascensão 
social.  
 

O provincial Ir. Wellington frisou, em seu pronunciamento, a estima e o 

apreço pelo novo diretor. O presidente destacou a confiança que tem no Ir. 

Manoel Soares e afirmou que ele fará um grande trabalho para tornar o 

Colégio Marista de Aracati um grande exemplo para o ensino da cidade. 

Confira na íntegra o discurso de posse do Ir. Manoel Soares: http://

marista.edu.br/social/files/2013/01/Discurso-de-posse_Aracati.pdf 

                  CE: Ir. Manoel Soares assume direção do Colégio Marista de Aracati 
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GO: Ir. Vitor Pravato no CEMADIPE 

Aconteceu no dia 15 de janeiro a cerimônia de posse do 

Ir. Vitor Pravato no Centro de Educação Infantil Marista 

Divino Pai Eterno (CEMADIPE).  A nova gestão veio refor-

çar e direcionar a missão educativa na Unidade Social 

que completará, em 2013, 12 anos de existência e com-

promisso com a infância no Estado de Goiás. A ocasião 

contou com as presenças dos Irmãos que compõem o no-

vo Conselho Provincial, Ir. José de Assis Elias de Brito, Ir. 

Alexandre Lucena Lôbo e também da gerente social da 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), Cláudia 

Laureth. Participaram ainda o secretário de Educação do 

Município de Aparecida de Goiânia, Domingos Pereira, 

todos(as) os(as) colaboradores, parceiros(as), educandos

(as), comunidade local e a Banda Marcial do CEMADIPE 

que conduziu o momento cultural da cerimônia onde 

tocou e encantou o público presente na quadra da Uni-

dade. Uma carta do superior provincial e presidente das 

mantenedoras, UBEE/UNBEC,  Ir. Wellington Mousinho 

foi lida por Cláudia Laureth. O Ir. Assis relembrou a tra-

jetória histórica do Ir. Vitor e pontuou a responsabilida-

de da missão de gestor, motivada pela imagem, ensina-

mento e ternura de Jesus o “Bom Pastor”. Representan-

do o governo local, o secretário de Educação do municí-

pio de Aparecida de Goiânia, Domingos Pereira deu boas 

vindas ao novo diretor e elogiou o trabalho realizado 

nesses 11 anos pela Unidade Social. Para o novo diretor, participar deste projeto é assegurar que o sonho de Mar-

celino Champagnat continua vivo entre as crianças e adolescentes. O Ir. Vitor Pravato lembrou que uma Escola 

Marista tem que prezar por uma educação que promova a vida, através do conhecimento e espiritualidade, com 

uma pedagogia que valorize a presença, o testemunho, a escuta e o amor. 

Tomaram posse 

Marista na mídia 

MA: Baile de Carnaval da Casa da Acolhida Marista Olho D’Água é destaque em mídia local 

 O VII Baile de Carnaval da Casa da Acolhida 

Marista Olho D’Água , que acontecerá no pró-

ximo dia 02 de fevereiro, na sede da Unidade 

Social, foi destaque no Caderno Variedades do 

Jornal Pequeno, de São Luís do Maranhão. 

A festa será destinada ao público atendido 

pela Casa da Acolhida e conta com uma imper-

dível programação que garante música, brin-

cadeiras e muita alegria para as crianças e 

adolescentes. Aguarde os detalhes da celebra-

ção na próxima edição do Boletim Marista So-

cial. 
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PE: CRC Marista de Recife é destaque no Fantástico da Rede Globo 

Marista na mídia 

O Centro Marista de Recondicionamento de Computa-

dores (CRC Recife) foi palco para a entrevista realiza-
da pelo Programa Fantástico, da Rede Globo de TV, 
com o educador da Unidade Social, Henrique Foresti. A 
reportagem abordou a inclusão digital como ferramen-
ta construtiva para adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade social. Foresti propõe ao público 
atendido a construção de robôs e o desenvolvimento 
de soluções para os problemas da comunidade.  A ma-
téria foi gravada, no CRC Marista de Recife no início 
de janeiro. 
 
Confira a reportagem na íntegra: http://
g1.globo.com/fantastico/quadros/canal-f/
noticia/2013/01/professor-voluntario-se-dedica-
melhorar-notas-de-forma-criativa.html 

O 3º Concurso Aprender e Ensinar – Tecnologias Sociais, promovido pela Revista Fórum e a Fundação Banco do 

Brasil, divulgou o nome dos 64 professores que tiveram seus projetos selecionados. Estes são os finalistas do Con-

curso e deverão enviar à organização um projeto mais detalhado da iniciativa desenvolvida na escola até 31 de 

janeiro de 2013. Além de ganhar um tablet, eles vão participar de um seminário sobre tecnologias sociais na edu-

cação em Brasília, nos dias 22 e 23 de fevereiro, com todas as despesas pagas pelo Concurso. Após o encontro, 

serão divulgados os seis vencedores que vão participar do Fórum Social Mundial na Tunísia, em março de 2013. 

O educador do Centro Marista de Recondicionamento de Computadores (CRC Recife), Marcos Egito é um dos fina-

listas do concurso. Veja o destaque na Revista Fórum: http://revistaforum.com.br/blog/2012/12/confira-os-64-

finalistas-do-3o-concurso-aprender-e-ensinar/ 

PE: Educador Social do CRC é finalista do Concurso Aprender e Ensinar 
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             PI: Escola Marista Champagnat de Teresina realiza Rito de passagem da PJM 

Em dezembro de 2012 aconteceu o rito de passagem 

da PJM (Pastoral Juvenil Marista) na Escola Marista 

Champagnat de Teresina, momento significativo para 

celebrar todo o processo de educação na fé através 

dos momentos Boa Mãe e Cruz. A ocasião foi motiva-

da também pela recordação das atividades da pasto-

ral, onde a Unidade apresentou os momentos rele-

vantes dos trabalhos que animaram a Escola em Pas-

toral. Também foi celebrado o compromisso dos vo-

cacionados na sua etapa de discernimento com a en-

trega do anel de tucum. Participaram nesse momento 

a direção da Escola, com a representação do Ir. Jai-

ro, as auxiliares do pedagógico, educadores e funcio-

nários. Para apreciar todo esse ato celebrativo o Pa-

dre Fábio com mais dez jovens da sua Paróquia Meni-

no Deus de Monsenhor Gil – PI foram convidados. O sacerdote acolheu a Unidade com Missão Marista de Solidarie-

dade. No evento tivemos presentes 140 educandos que estão participando ativamente da Pastoral Juvenil Maris-

ta. Eles receberam alegremente o distintivo que caracteriza o momento vivido nesse percurso de fé. O momento 

foi conduzido pela equipe que está ligado com área da juventude: Ir. Rogerio; Jean Michel, Fabricio e Carlos. 

Estes são os responsáveis para acompanhar e assessorar todo o processo nessas ocasiões. Além de apresentar 

aqueles jovens que estarão representando a Escola Marista Champagnat de Teresina na Jornada Mundial da Ju-

ventude.  Por fim, para culminar todo esta alegria, aconteceu uma tenda eletrônica com todos os participantes, 

celebrando mais uma ocasião importante no  processo pastoral, rendendo gratidão a Deus pelo companheirismo 

na jornada de construir o que o nosso pai fundador, São Marcelino Champagnat, desejou na sua missão: que Je-

sus seja conhecido e Amado.         

Espiritualidade Marista 

RN: CMJ de Natal no encerramento do Mesa Brasil 

O Centro Marista de Juventude de Natal (CMJ) teve sua presença marca-

da no encerramento das atividades do Mesa Brasil, programa nacional 

que atua na capacitação de profissionais, distribuição de alimentos para 

instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social e conscien-

tização do uso correto dos alimentos. Duran-

te todo o ano de 2012, em encontros pontu-

ais, o nosso CMJ esteve presente e recebeu 

formações importantes sobre o processo de 

armazenamento, utilização e descarte de 

alimentos e foi contemplado com a doação 

de mais de 2 toneladas de mamão que foram 

distribuídas para nossos jovens e suas famílias. No último de 2012 estiveram presen-

tes instituições beneficiadas pelo programa e empresas que apoiam a iniciativa e 

afins. A noite teve um brilho especial com apresentações culturais do Coral de Mães 

Surdas SUNAG-RN, Grupo de Araruna, dança regional do Rio Grande do Norte e Pasto-

ril que foi divinamente apresentado por um grupo de idosos.  

Programa Nacional Mesa Brasil 

http://marista.edu.br/social/2013/01/14/escola-marista-champagnat-de-teresina-realiza-rito-de-passagem-da-pjm/
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Notícias das Unidades de Assessoramento PMBCN 

  DF: IMAS lança Boletim Retrospectiva 2012  

O Instituto Marista de Assistência Social (IMAS), Unidade de Assesso-

ramento da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) que atua 
na defesa, promoção e garantia de Direitos Humanos, em especial, 
de crianças, adolescentes e jovens, lançou um Boletim Retrospectivo 
que contempla algumas das principais ações realizadas pelo IMAS em 
2012. Entre os destaques foram relembradas: o lançamento do Rela-
tório CADÊ?Brasil 2011, o Projeto de Educomunicação Eco@r Jovem e 
a reeleição no CDCA/DF e CONANDA, com representações do IMAS. 
Acesse na íntegra o informativo: http://marista.edu.br/

social/2012/12/23/boletim-retrospectiva-imas-2012/ 

  GO: IMS promove Chá com Prosa Especial no Dia da Economia Solidária 

No dia da Economia Solidária, o IMS (Instituto Marista de Solidariedade) promoveu mais uma edição do Chá com 

Prosa: Direitos Humanos em Pauta e no tema estava o “Direito ao Trabalho Associado”. O encontro ocorreu em 

Alto Paraíso de Goiás (GO), na Chapada do Veadeiros a 230 km de Brasília, e contou com a participação de pro-

fessores e alunos da UnB (Universidade de Brasília – Cerrado), Recid (Rede de Educação Cidadã), Fórum Goiano de 

Economia Solidária, Embrapa e agricultores familiares locais. Na provocação do tema foi convidado Flávio Almei-

da Nóbrega, ex-aluno de Direito da Universidade Católica e Brasília, que trouxe o tema à luz do direito brasileiro. 

O Chá com Prosa ocorreu dentro da programação da 2ª Feira de Sementes e Mudas da Chapada dos Veadeiros, 

organizada pela Cooperativa Frutos do Paraíso e pelo Centro UnB Cerrado. Outro tema que foi levantado pelos 

participantes e que teve desdo-

bramentos foi sobre a organiza-

ção do movimento da Economia 

Solidária, que coube explica-

ções sobre o Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária, sobre a 

Senaes (Secretaria Nacional de 

Economia Solidária, ligada ao 

Ministério do Trabalho e Em-

prego) e, também, sobre a V 

Plenária Nacional de Economia 

Solidária que ocorreu no final 

de 2012, no entorno de Brasí-

lia.  
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Notícias das Unidades de Assessoramento PMBCN 

                                DF: IMAS discute Direitos Humanos em Jornada Pedagógica 2013 

O Instituto Marista de Assistência Social (IMAS) par-

ticipou no dia 22 de janeiro da Jornada Pedagógica 

no Colégio Marista Champagnat de Taguatinga/DF e 

reuniu cerca de 180 colaboradores e colaboradoras 

da Unidade Educacional. O diretor Luiz Gustavo Men-

des agradeceu a presença dos educadores e educado-

ras e apresentou os novos(as) colaboradores que in-

tegrarão a equipe do Colégio este ano. Segundo ele, 

em 2013, além da educação, da solidariedade e da 

evangelização a Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN) assume também, como parte da missão ma-

rista, a dimensão do advocacy. “Somos chamados a abraçar o compromisso com os Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes, mas, para assumirmos este importante compromisso social é necessário aprofundamento. Atual-

mente o Brasil pouco conhece os princípios que nos regem”, afirmou Luiz Gustavo. 

Apresentação do Relatório CADÊ? Brasil  

A coordenadora do IMAS, Milda Moraes destacou que a escola é o local mais assertivo para a discussão dos Direi-

tos Humanos de crianças e adolescentes uma vez que o espaço educacional conta com a atuação dos professores 

que representam os principais atores sociais da causa. Na sequência, Milda apresentou o Relatório Crianças, Ado-

lescentes em Dados e Estatísticas – CADÊ? Brasil 2011 e explicou a importância do documento no sistema de moni-

toramento e Direitos da infância e adolescência. “As informações em dados no faz conhecer com exatidão como 

nossas crianças realmente estão vivendo. Esse conhecimento qualifica nossa atuação e norteia as autoridades a 

efetivar políticas públicas que solucionem as inúmeras violações de Direitos Humanos”, elucidou. A coordenadora 

disse ainda que o monitoramento é imprescindível para saber se os Direitos Humanos estão sendo cumpridos e, 

partir daqueles que são violados, realizar o trabalho de incidência política. 

Uma Reflexão que vai além da leitura dos números 

Milda destacou que, como um relatório anual, o CADÊ? Brasil visa à construção de uma série histórica que revele 

o que vem ou não evoluindo no Brasil em relação aos Direitos Humanos de crianças e adolescentes. Ela espera 

que o documento estimule mais que uma simples leitura de dados, mas que provoque principalmente o desenvol-

vimento de uma reflexão social que ampare as minorias que tem seus Direitos Humanos negados. “De acordo com 

o CADÊ? Brasil 2011, das 3.197 escolas exclusivas de Educação Especial, 1.963 delas não possuem salas de recur-

sos. Diante dessa informação, devemos ser questionadores na perspectiva de compreender a razão na qual essas 

escolas não possuem a estruturação adequada para efetuar um atendimento qualificado a essas crianças e tam-

bém monitorar políticas públicas que solucionem essa problemática. Este é o papel do CADÊ?”, informou.  

Sobre o CADÊ? Brasil  

É um livro de dados (databook) que contempla indicadores de relevância social classificados pelas dimensões: 

Demografia, Cidadania, Saúde, Educação, habitação, Economia, Justiça, Participação e Legislação. Vale ressaltar 

que todas as informações estatísticas são oriundas de órgãos oficiais. O referido trabalho conta atualmente com 

duas edições já lançadas: CADÊ? 2010 (com 9 dimensões e 74 indicadores) e o CADÊ? 2011 (com 9 dimensões e 59 

indicadores). Acesse as duas versões na íntegra: 

Link CADÊ? Brasil 2010: http://marista.edu.br/social/2012/04/13/1o-relatorio-cade-brasil/ 

Link CADÊ? Brasil 2011: http://marista.edu.br/social/2012/07/13/2a-relatorio-cade-brasil-2011/ 
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mil palavras Galeria Social Imagens que valem por mil palavras Galeria Social Imagens que valem por mil palavras Gal 

“O melhor lugar do mundo é aqui e agora. (...) Aqui, onde o olho mira, agora, que o ouvido escuta. O tem-

po, que a voz não fala, mas que o coração tributa”. (Gilberto Gil) 

Queridos(as)  irmãos, colaboradores, crianças, adolescentes, jovens e famílias das Unidades Sociais Maristas, 

Que este ano de 2013 seja mais um tempo precioso, um aqui e agora vividos no sabor da convivência fraterna e no 

serviço alegre e desinteressado, sabendo que até nossos pequenos gestos são valiosos, quando cheios do Amor que 

nos amou primeiro, pois "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem e, se o 

Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sintinela.” Salmo 127,1. 

 

 

   São os votos da Gerência Social e Superinten-

dência Socioeducacional. 

 

 

 

 

Educação em Direitos Humanos 

A analista social em Direitos Humanos do IMAS, vice presidente da Associação de Proteção e Assistência ao Conde-

nado - APAC e educadora do Colégio Marista Dom Silvério/BH, Dra. Lauriene Queiroz apresentou um vídeo expli-

cativo sobre Direitos Humanos e, a partir do conteúdo exibido, houve uma produtiva interação entre a palestran-

te e os(as) educadores e educadoras do Colégio Marista Champagnat de Taguatinga. A advogada afirmou que os 

Direitos Humanos são históricos e vêm sendo potencializados com a evolução do mundo. Lauriene destacou o Es-

tatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso como algumas das normativas que mostram os 

notórios resultados dos Direitos Humanos na proteção da integridade humana. A analista falou ainda sobre a im-

portância de superar os paradigmas de que os Direitos Humanos defendem apenas 

os bandidos e os mais empobrecidos, mas que os DH são inerentes a qualquer pes-

soa. “Quanto mais esses Direitos forem conhecidos eles também serão reivindica-

dos. Por isso existe a resistência de aprofundamento sobre o tema”, explicou. 

CADÊ? Brasil nas salas de aula - Laurine partilhou com os(as) educadores e educa-

doras a exitosa experiência de levar para as salas de aula do Colégio Marista Dom 

Silveiro o Relatório CADÊ? Brasil. De acordo com ela, a iniciativa oportunizou os 

estudantes na associação de dados concretos com a realidade vivenciada pelas cri-

anças e adolescentes do país. “As informações do CADÊ? qualificaram o entendi-

mento dos nossos(as) alunos sobre a dimensão dos Direitos Humanos”, analisou. A 

vice-presidente da APAC acredita que para atuar no campo dos Direitos Humanos é 

necessário mais que conhecimento técnico. “Somente envolvidos na luz de Deus 

seremos capazes de olhar os mais empobrecidos como seres tão necessitados de 

Deus como nós mesmos”, finalizou. 


