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O conselheiro provincial da Província Marista Brasil 
Centro-Norte/PMBCN, Ir. José Wagner da Cruz , é o novo 
diretor-presidente da União Marista do Brasil/UMBRASIL, 
cargo que ocupará por dois anos. A votação aconteceu 
durante a realização da 9ª Assembleia Geral Ordinária da 
UMBRASIL, realizada nos dias 14 e 15 de março, em 
Brasília/DF, com a presença de representantes das 
Províncias e do Distrito Marista da Amazônia.  

Foram eleitos também para a diretoria da UMBRASIL o Ir. 
Claudiano Tiecher, da Província Marista Rio Grande do Sul, 
como diretor-secretário. Para o cargo de diretor-tesou-
reiro, foi eleito o Ir. Délcio Balestrin da Província Marista 
Centro-Sul.  

Ao diretor-presidente cabe a função de coordenar as 
reuniões mensais da diretoria, dar encaminhamento aos 
projetos institucionais e administrar o fluxo de trabalho na 
instituição. “Somos a UMBRASIL, sonhada por diversos 
Irmãos sintonizados com o coração de Champagnat, desde 
2005. Um organismo que representa, articula, potencializa 
e provoca o Brasil Marista e o Instituto Marista”, destacou 
Irmão Wagner. 

A atuação da UMBRASIL está dividida em quatro áreas 
estratégicas: Missão, Gestão, Representação Institucional 
e Vida Consagrada e Laicato, com a participação de 
centenas de Irmãos e leigos e instituições parceiras. 

O superior provincial Ir. Wellington Medeiros fez o seu 
pronunciamento após a eleição e posse do presidente do 
Conselho Superior, Ir. Joaquim Sperandio, que o substitui 
nessa função, da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
UMBRASIL. 

Nova diretoria da UMBRASIL: Ir. José Wagner, entre os Irmãos 
Claudiano Tiecher e Délcio Balestrin 



50 anos de história 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A comunidade educativa do Colégio Marista Champagnat, em Taguatinga/DF, celebrou 
com Irmãos, estudantes, ex-alunos e familiares os 50 anos da Unidade Educacional, em 
missa de ação de graças no dia 18 de março. O provincial Ir. Wellington Medeiros esteve 
presente na ocasião, e prestou homenagem ao diretor Luiz Gustavo Mendes e sua equipe, 
bem como aos que fazem parte da história do Colégio. 

Criado com a finalidade de atender os filhos de candangos, trabalhadores que 
contribuíram na construção de Brasília, a Unidade se consolidou como referência em 
educação. A estrutura do Colégio se aprimorou ao longo do tempo, com a proposta de 
dinamizar a aprendizagem, com diversas linguagens e iniciativas que inserem os 
estudantes em um mundo de saberes fundamentais para a vida.  

Para este ano, o foco de atuação pedagógica será a pesquisa científica e projetos 
relacionados aos direitos humanos. No Ensino Médio, os educandos serão motivados a 
elaborarem artigos e projetos de intervenção social; no Ensino Fundamental II, estão 
programados debates sobre os direitos das crianças e adolescentes e na Educação Infantil, 
os educandos terão disponível uma Sala de Experimentos. 

Fazem parte da comunidade educativa, mais de 2.700 estudantes, 150 educadores e 110 
colaboradores. 

Programação - 50 anos 

 08, 15 e 22 de março – Oficina de Educomunicação para estudantes do ensino 
médio, em parceria com o Instituto Marista de Assistência Social/IMAS. Exposição 
dos trabalhos de rádio, vídeo e fotografia no dia 05 de abril.  
 

 29 de abril a 03 de maio - Fórum Champagnat de Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes. 
 

 04 a 06 de setembro - Mostra Marista de Arte e Cultura – Champagnat Taguatinga 
50 anos. 

 
 Está prevista, também, para este ano, a solenidade de homenagens com pessoas 

que marcaram a história do Colégio.



    Preparação para o Enem 
 

 

O Simulado Marista Enem 2013, que chega à 5ª edição na Província Marista Brasil 
Centro-Norte, será aplicado nos dias 23 e 24 de março, a 2.805 estudantes das unidades 
educacionais e sociais, localizadas em 16 estados e no Distrito Federal. A data de 
aplicação das provas foi antecipada, em relação ao período do ano passado, para que os 
resultados sejam obtidos ainda no primeiro semestre e as unidades possam re- 
direcionar as ações pedagógicas e realizar ajustes metodológicos necessários ao bom 
desempenho dos estudantes.  

O Enem é utilizado para avaliar o rendimento escolar dos estudantes do ensino médio e, 
ainda, para possibilitar o ingresso de estudantes no ensino superior a partir de 
programas educacionais como o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e Programa 
Universidade para Todos (PROUNI), por exemplo. 

O Simulado segue as mesmas regras do Enem Nacional. São dois cadernos de provas, 
diferenciados pelas cores branca, azul, rosa e amarela: no primeiro dia, as provas são de 
conhecimentos nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias, com 90 questões; no segundo dia, tem Redação, 
Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com 180 
questões.  

As provas do Enem têm cinco notas, uma para área do conhecimento, além da média da 
redação.  

Novos coordenadores e agentes de pastoral 

 

 

 

 

 

Os oito novos coordenadores e agentes de pastoral da Província estarão reunidos no 
Encontro de Imersão Marista, de 25 a 27 de março, na Vila Champagnat, em 
Brazlândia/DF. O evento, idealizado pela Superintendência de Organismos Provinciais,  
tem por objetivo apresentar as áreas e projetos de atuação da Província e do Instituto 



Marista, além de propor reflexões, como “O fazer pastoral na ambiência da escola 
Marista”, um dos temas abordados na programação. 

Estão entre os recém-contratados, os seguintes coordenadores e agentes: 

 Márcio Oliveira – Colégio Marista São Luís/PE. (Coordenador) 
 Ricardo Dorigon – Colágio Marista do Araçagy/MA. (Coordenador) 
 Márcio Siqueira – Colégio Marista São José-Tijuca/RJ. (Coordenador) 
 Daniel de Souza – Escola Marista Champagnat de Maceió/AL. (Agente) 
 Glauciene Dias – Creche Irmãozinhos de Maria/DF. (Agente) 
 Adriano Viana – Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha/ES. (Coordenador) 
 Nayraline Oliveira – Escola Marista Sagrado Coração/CE. (Coordenadora) 
 Lavoisier Almeida – Colégio Marista de Maceió/AL. (Coordenadora) 

Teia Marista 

 

 

 

 

 

 

O Recanto Marista – REMAR, em Ribeirão das Neves/MG, acolheu, entre os dias 14 e 19 
de março, os participantes da Teia Marista, encontro de formação promovido pela 
Coordenação do Laicato da Província Marista Brasil Centro-Norte.  

No itinerário formativo para leigos e leigas desenvolvido na Província, a referência é o 
Presépio, considerado por São Marcelino Champagnat um dos lugares privilegiados para 
o encontro com Jesus. Assim, os presépios humano, cristão e marista, vivenciados na 
Ciranda Marista, em 2012, foram aprofundados no evento. 

Na programação, Rezende Bruno de Avelar, de Goiânia/GO, levou os participantes a 
tempos de autoconhecimento, revisão da história pessoal e das opções de vida, e a 
rever a experiência de Jesus Cristo, a partir da perspectiva histórica e teológica. Heloisa 
Almeida, do Centro de Estudos Maristas – CEM, em Belo Horizonte/MG, contribuiu para 
o maior conhecimento sobre o Carisma Marista, a história de Marcelino Champagnat e 
do Instituto Marista. A Teia Marista contou com 29 participantes. Em abril, acontece, em 
Brazlândia/DF, uma segunda edição, com participantes das outras Unidades da 
Província.  

Fique por dentro 

 Os Irmãos da casa de formação do Postulantado recebem a visita do provincial Ir. 
Wellington Medeiros, de 20 a 22 de março, em Fortaleza/CE. 


