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Irmãos,  Leigos e Leigas, colaboradores, jovens e convidados 
da Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS) se reuniram 
no dia 15 de agosto na Paróquia Universitária Jesus Mestre, 

na PUCPR, para celebrar o Dia do Marista com uma missa 
solene. Todas as Frentes de Missão estavam representadas 
nessa cerimônia.

Nessa ocasião, o Ir. Benê Oliveira recordou a mágica desse dia 
em que milhares de pessoas do universo marista encontram   -
se irmanados a viver o Evangelho, do jeito de Maria, de acordo 
com a tradição de São Marcelino e dos Primeiros Irmãos. “A 
nós cabe torná-la conhecida e amada como caminho que leva 
a Jesus. Suas atitudes de perfeita discípula de Cristo inspiram 
e pautam nossa maneira de ser e de agir”, afirma o Irmão.

Ato seguido, ocorreu o lançamento dos vídeos institucionais 

do Grupo Marista e da PMBCS, no auditório John Henry Ne-
wman, PUCPR.

No almoço, o Bistrô Marista preparou uma ambientação es-
pecial e cardápio diferenciado. Além disso, as diversas áreas 
das Frentes de Missão, como TECPUC, colégios e hospitais, 
promoveram atividades com suas equipes durante o dia, entre 
elas cafés colaborativos e sessões de espiritualidade.

No encerramento da programação, foram realizadas as finais 
da Copa Champagnat, com premiação dos times vencedores 
e dos jogadores destaques. “Como Maristas de Champagnat, 
queremos viver de acordo com o coração de Maria e propagar 
a luz de Deus. Desta forma poderemos ‘formar lares de luz’, 
como o XXII Capítulo Geral nos convida”, disse o Ir. Ernesto 
Sánchez, Superior-geral do Instituto Marista.
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Copa Champagnat promove 
confraternização

Curitiba recebe Encontro do Vida Feliz

Espaço do Irmão

Sete semanas de muita bola rolando, momentos de confraternização 
e amizade. Assim foi a Copa Champagnat, campeonato de futebol 
Society, que reuniu Irmãos e colaboradores da PMBCS. A grande final 
das categorias misto e masculino ocorreu no dia 15 de agosto. Respon-
sável pela benção das partidas finais, o Irmão Carlos Wielganczuk des-
tacou que a grande conquista dos times foi a amizade desenvolvida 
entre jogadores e torcedores. O Ir. Benê Oliveira, recordou a máxima 
de um pronunciamento recente do Papa Francisco: “Os valores do 
esporte conferem uma preparação preciosa para a vida, tais como 
os valores do respeito, da coragem, do altruísmo, do equilíbrio e do 
domínio de si... Isso tudo, aprendido no esporte, contribui sobrema-
neira para o sucesso na corrida da vida”.

A Copa Champagnat reuniu 20 times, com 42 jogos disputados e o 
total de 460 gols. O grande campeão da categoria masculino foi o Di-

namaquina, que venceu o time da TECPUC em uma partida bastante 
disputada. Na competição mista, a equipeTPM ganhou do Vírus da 
Saúde. Além da entrega de troféus para o campeão de cada categoria 
e de medalhas para primeiros, segundos e terceiros lugares, tam-
bém foram premiados os participantes que se destacaram durante 
o torneio.

Com a colaboração da equipe do LabCom, da PUCPR, o evento das 
finais também teve narração e transmissão ao vivo, pelo Workplace.

O Encontro Provincial do Vida Feliz, realizado nos dias 09 e 
10 de agosto, reuniu 100 adolescentes e jovens, no Centro 
Marista Champagnat (CMC), para o lançamento da Semana 
Vocacional Marista 2019. Com o tema “Vocação, sinal de 
Deus”, o lema desta edição é “Sois farol de esperança para 
o mundo”. “Para gerar VIDA FELIZ aos jovens, cumpre ser 
farol de esperança junto deles, ajudando-os a descobrir o 
sentido profundo de suas vidas e encontrar a alegria do 
amor, do Evangelho e da amizade com Deus”, afirmou o Ir. 
Benê Oliveira.

O projeto Marista “Ad Gentes” para a Ásia foi lançado no Sri Lanka, em 2005. O Papa João Paulo II havia afirmado anteriormente 
que “a Igreja do terceiro milênio dirigirá sua atenção para a Ásia”. Foram preparados 7 grupos, com um total de 73 irmãos e 7 
leigos, que foram enviados a 7 países diferentes. Hoje, são 31 Irmãos professos perpétuos, de 18 nacionalidades e nenhum Leigo. 
A pastoral vocacional foi intensificada e já há 15 Irmãos nativos do Vietnã, China, Bangladesh e vários noviços e postulantes. A 
missão Marista na Ásia conta com cerca de 217 Irmãos e 1860 Leigos, educando 36.500 crianças e jovens, o que representa 7% 
da Missão Marista. O desafio agora é discernir, consolidar e desenvolver as presenças atuais.

Ir. José Luis Grande
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HUC reestrutura Setor de 
Hemodinâmica
O Hospital Universitário Cajuru (HCU) reestruturou seu setor de 
Hemodinâmica, o que possibilita ampliar o atendimento aos 
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A Hemodinâmica 
é a parte da Fisiologia que trata dos aspectos mecânicos da 
circulação sanguínea. Com técnicas minimamente invasivas, 
o serviço obtém dados funcionais e anatômicos que permitem 
diagnosticar eventuais alterações e realizar procedimentos terapêuticos em Neurologia, Cardiologia e Angiologia.

“O Hospital melhora seus processos e com isso consegue aumentar e aprimorar o atendimento de usuários do SUS que precisam 
de procedimentos neurológicos de alta complexidade”, afirma o diretor do Cajuru, Dr. Juliano Gasparetto.

Segundo a coordenadora de Enfermagem do Centro Cirúrgico do Hospital, Lorena Pires, a estruturação do Setor traz mais agi-
lidade aos atendimentos, uma vez que esse serviço era prestado por fornecedores terceirizados. “Agora podemos atender a um 
número maior de pacientes. Funcionamos 24 horas por dia, então fazemos exames e procedimentos no tempo que o paciente 
precisa, seja à noite ou de madrugada”, conta.

PUCPR Idiomas inicia 
atividades no interior do estado
Aprender um novo idioma, trocar experiências e se preparar 
para vivências internacionais. A partir deste semestre, essas 
oportunidades poderão ser encontradas nas novas unidades 
da PUCPR Idiomas, que expandiu suas atividades para Lon-
drina, Maringá e Toledo, no interior do Paraná. Estão sendo 
ofertados cursos de Inglês e Francês em diferentes níveis. A 
metodologia de ensino é composta por uma abordagem ampla, 
que permite treinar as habilidades de escrever, ouvir, ler e falar 
em língua estrangeira, possibilitando a fluência. As inscrições 
estão abertas e os colaboradores podem ter descontos de 50% 
no curso.

Alunos maristas são premiados 
em Olimpíada de Robótica

Alunos do Colégio Marista São Francisco, de Chapecó (SC), 
foram premiados na categoriaMaker da OBR – Olimpíada 
Brasileira de Robótica. O prêmio foi concedido levando em 
consideração critérios como: originalidade e a quantidade de 
peças alternativas utilizada no seu robô. A competição contou 
com mais de 100 equipes de todo o estado de Santa Catarina, 
desde o ensino fundamental até o ensino técnico, sendo que a 
etapa regional teve como sede o Colégio Marista São Luis, em 
Jaraguá do Sul. O Colégio ainda foi premiado como a melhor 
escola particular Nível 1 e pelo robô mais robusto Nível 2.
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Projeto Educar Hoje é 
lançado no YouTube
A FTD Educação em parceria com o selo Integra Confessio-
nais, lançou na última semana de agosto o Projeto Educar 
Hoje – Desafios e Perspectivas. A ação é uma série de pílulas 
do conhecimento que está disponível no canal da FTD no 
YouTube, a alcance de todos. Desenvolvido em conjunto com 
o Mestre em Educação, Ailton Dias, o projeto busca apontar 
caminhos para educar e se relacionar com os estudantes no 
mundo atual. É focado nas escolas adotantes dos materiais da 
FTD, professores e até pais de alunos, para levar a discussão 
e reflexão sobre a transformação da sociedade e o impacto 
causado em nossas crianças e jovens. Entre os temas estão: 

“o Tempo e a Presença”, “Educar no Mundo dos Estímulos” e 
“a Coragem de Dizer Não”.

FTD vence prêmio 
internacional
A FTD venceu o prêmio Language Learner Literature Award 
2019 pelo reader Ask a Friend do selo StandFor, na categoria 
Adolescent & Adult: Elementary. A premiação é concedida 
pela Extensive Reading Foundation e certifica livros de Inglês 
de qualidade internacional e grande apelo aos estudantes. 
Professores e alunos votam nos melhores livros finalistas e 
um júri internacional faz a decisão final dos ganhadores.Este 
reconhecimento nos dá forças para continuar nosso compro-
misso com a Educação.

Boletim produzido pela
Comunicação e Marketing da PMBCS
       (41) 3271 6443
       pmbcs_comunica@marista.org.br

Programa incentiva
 transformação digital
Durante o Pit Stop, realizado no dia 23 de agosto, foi lançado 
oficialmente o Programa de Transformação Digital da FTD 
Educação. O projeto está começando sua segunda fase e teve 
início no ano passado, envolvendo estudos e definições de es-
tratégias. A partir desta segunda fase, todos os colaboradores 
passam a fazer parte das ações e formações. Ao todo serão 
quatro fases: Nascimento, Amadurecimento, Transformação 
e FTD Digital, que será o resultado final. Na última fase o des-
taque será para os novos serviços e soluções educacionais, 
assim como a experiência do cliente.

Neste momento, a FTD passa por diversas ações conjuntas 
para ajudarem na disseminação do novo mindset digital, das 
novas competências e habilidades exigidas e dos novos cami-

nhos pelos quais passaremos daqui para frente. Todos estão 
participando e muito envolvidos para que a FTD siga evoluin-
do e levando soluções educacionais conectadas com o futuro.
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