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“Doar sangue é um ato de amor e solidariedade. É um ato Marista!”. Partindo dessa premissa, a PMBCS lançou a 

Campanha Sangue Marista 2019 com o objetivo de incentivar a doação de sangue entre Irmãos, colaboradores, 

Leigos e Leigas e voluntários maristas. 

A ação foi promovida em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) e teve du-

ração de 40 dias. Os Maristas de Champagnat foram chamados a se colocarem a serviço do próximo, a partir do 

gesto solidário da doação de sangue e realização de cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de 

Medula Óssea. 

A colaboradora da Área de Serviços da PMBCS, Vanessa Wilczek, conta que a campanha a incentiou a doar sangue 

pela primeira vez. “Sempre tive vontade, mas confesso que não tinha coragem. Resolvi acompanhar os colegas e foi 

muito gratificante. É um ato simples, porém, de muito amor. Adorei a campanha e agora estarei sempre lá”, relata.

A campanha foi encerrada no dia 30 de setembro, mas é importante ressaltar que este gesto pode ser realizado 

em qualquer época do ano!

Campanha Sangue Marista incentiva doações
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Escola de Pastoral reúne 
dezenas de pessoas no CMC

Irmãos Provinciais da América 
do Sul se reúnem no Paraguai

Espaço do Irmão

Entre os dias 25 e 26 de setembro, o Centro Marista 
Champagnat sediou a Escola Pastoral 2019. O tema des-
sa edição foi “Rosto Mariano da Igreja e a Missão Marista”. 
Aproximadamente 60 pessoas participaram do encontro, 
incluindo pastoralistas, animadores vocacionais, Irmãos 
e colaboradores maristas.

De acordo com a colaboradora da Diretoria de Identida-
de, Missão e Vocação da PMBCS, Laura Ferraz, o evento 
contou com a presença de alguns facilitadores, com te-
máticas voltadas especificamente para Maria e o sagrado 
feminino. Também fez parte da programação uma visita 
ao Santuário de Schoenstatt para um retiro motivado pe-
las reflexões conduzidas pelo teólogo André de Azevedo. 

Entre os convidados que auxiliaram nas reflexões es-
tiveram: a Irmã Mercedes, o Romi Bencke, o Frei Jor-
nas (OFM) e o Irmão Antônio. A temática central foi o 
encontro de Maria com sua prima Isabel, logo após a 
anunciação em Lc 1,39 – 56.

Em setembro, o Conselho da Região América do Sul se reu-
niu em Coronel Oviedo, no Paraguai, para debater os avan-
ços das iniciativas regionais e pautar os projetos a serem 
validados na próxima Assembleia Geral. Entre os destaques 
esteve a importância em fortalecer o conhecimento e a for-
mação relacionados a situações de crises institucionais. A 
PMBCS foi representada pelo Irmão Benê Oliveira, Superior 
Provincial, Rony Ahlfeldt, diretor-geral do Colégio Marista 
de Brasília, e por June Cruz, diretor executivo da PMBCS. 

A terceira prioridade do triênio 2018/2020 da PMBCS acentua o tema da gestão, situando-a no seu devido lugar. Ou seja, a concebe 
como meio a serviço de algo maior que ela mesma. Os recursos financeiros e humanos, a liderança de pessoas e a coordenação 
de processos, nessa perspectiva, têm como finalidade realizar a missão da organização. 

Conceber a gestão como um modo de olhar, exige esforços para ressignificar as aprendizagens existentes e acordar novos com-
portamentos em direção a bons resultados, de curto e longo prazo, apropriando-nos das ciências e suas tecnologias como meios 
importantes para a gestão. E, também, considerar que a fidelidade ao fundador, hoje, exige que tenhamos o mesmo dinamismo 
que o animou, permanecendo atentos ao chamado da Igreja e da juventude do mundo atual.

Ir. Vanderlei Siqueira
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Nova marca traz educação 
acessível de qualidade
O Grupo Marista acaba de lançar a nova marca Escola Cham-
pagnat, que oferece Educação Básica de qualidade a preço 
acessível.

Com nome em homenagem ao nosso fundador, a Escola 
Champagnat quer levar o legado de São Marcelino ao maior 
número de pessoas, com uma proposta completa, inglês todos 
os dias, com mensalidades a partir de R$ 600.

A nova rede visa oferecer um ensino que prepare os estudan-
tes para os desafios de um mundo globalizado, além de forta-
lecer a bandeira do Grupo Marista, disseminando valores de 
cidadania, solidariedade e colaboração na rotina dos alunos.

A primeira unidade foi lançada em Presidente Prudente/SP 
e terá ensino básico completo – Educação Infantil ao Ensino 

Médio – com práticas interdisciplinares e aprendizagem co-
laborativa. Há a previsão de abertura de novas unidades da 
Escola Champagnat ao longo dos próximos anos.

“Queremos disseminar o legado e tradição Marista, levando 
educação de qualidade e um jeito inovador, com metodolo-
gias e ações criativas de ensino, para um público que ainda 
não tinha acesso”, afirma Irmão Vanderlei Siqueira dos Santos, 
diretor executivo da Rede Marista de Colégios.

O Amigo Marista precisa
de você!
Estão abertas as inscrições para interessados em atuar como 
Mobilizador do Programa Amigo Marista. Ao se inscreverem, 
os colaboradores podem apoiar, com doações financeiras, os 
projetos sociais da área da Educação e da Saúde que o Grupo 
Marista coordena e atende. O atendimento aos projetos é fei-
to de maneira gratuita, atendendo crianças, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social. Para se preparar 
como mobilizador, o colaborador deve acessar o Marista Mais, 
que contém todas as informações, perguntas, respostas e até 
mesmo videoaulas explicativas. 

Reitor da PUCPR é eleito 
presidente do CRUB

O reitor da PUCPR, Waldemiro Gremski, foi eleito presidente 
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). 
A cerimônia de transmissão de cargos da nova diretoria foi 
realizada no dia 02 de outubro de 2019, na sede do CRUB em 
Brasília/DF. Em seu discurso, o professor Waldemiro destacou 
entre os desafios de sua gestão a formação de profissionais 
competentes e solidários, a reflexão sobre o processo de en-
sino tendo o estudante como protagonista, o reconhecimento 
de tendências para as novas profissões e o novo cenário para 
o ensino superior.
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Obras FTD são finalistas
no Jabuti
Duas obras da FTD são finalistas em duas categorias da 61º edi-
ção do Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio de literatura 
do Brasil. A lista foi divulgada pela Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) na quinta-feira, dia 03 de outubro. 

A obra “Minha família Enauenê”, da autora Maria Rita Valadão 
Carelli, é finalista na categoria Livro Infantil. Carelli conta sua 
infância na aldeia indígena dos Enauenê-Nauê, no estado de 
Mato Grosso. 

Na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, a FTD em-
placou o livro do autor e ilustrador Maurício Negro, “Gente de 
cor, cor de gente”. Questões como preconceito, tolerância e 
diversidade são os temas principais do título. 

Este ano a premiação está homenageando a escritora Concei-
ção Evaristo. A cerimônia de entrega dos Jabutis será realizada 
em 28 de novembro, no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer. 

Professores são 
homenageados com música

Para homenagear os professores brasileiros a FTD convidou o 
grupo musical O Teatro Mágico para criar a canção Presente, 
escrita especialmente para a ocasião.

Com uma atmosfera lúdica, lírica e intimista, um vídeo da mú-
sica foi gravado. Na letra, Anitelli reconhece o professor como 
guia, orientador e figura essencial na construção humana.

O vídeo de Presente já está no YouTube e também disponível 
no Spotify como parte do trabalho novo: “O Teatro Mágico, Voz 
e Violão”.
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Colaboradores ganham evento de literatura
No início de outubro, a equipe  de Projetos Especiais e Literatura 
(PEL) da FTD organizou o primeiro Festival FTD Educação de Lite-
ratura. O evento, liderado pela gerente de Conteúdo, Isabel Lopes 
Coelho, teve como objetivo proporcionar um momento para os 
colaboradores conhecerem mais sobre as obras de literatura.

Com venda de livros e sessões de autógrafos, o evento teve ba-
te-papos com alguns dos grandes nomes da literatura infantil 
e juvenil. Os autores Mauricio Negro, indicado ao Jabuti 2019, 
Telma Guimarães, Fernando Paixão, Luana Chnaiderman, Zé 
Vicente e João Carrascoza foram os convidados. A entrevista foi 
conduzida pelos editores Estevão Azevedo e Flávia Lago. 

Os colaboradores puderam entender melhor o processo de pro-
dução do livro e comprar os maiores clássicos da FTD com 50% 
de desconto. 
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