
 

 

 

 

 
Província participa de formação da Fundação Marista de 
Solidariedade Internacional - FMSI
 

A internacionalidade é uma das marcas do Instituto 

Marista que contribui com a missão de tornar Jesus Cristo 

conhecido e amado entre crianças e jovens, por meio de 

ações educativas, evangelizadoras e sociais. Para fortalecer 

o compromisso da instituição com a solidariedade e a 

incidência política para a defesa de direitos das infâncias e 

juventudes, a Fundação Marista de Solidariedade 

Internacional (FMSI) realizou, de 21 de maio a 02 de junho, 

encontro com representantes das Províncias Maristas dos 

cinco continentes e 20 países.  

A Gerente Social Cláudia Laureth e o Ir. Davi Nardi, 

assessor da Gerência Social, são as pessoas de contato da 

Província Marista Brasil Centro-Norte com o FMSI, ambos 

indicados pelo Conselho Provincial. A gestora participou da formação em Roma e Genebra, onde a Fundação 

tem escritórios-sede. 

Os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar o diálogo sobre o funcionamento e a atuação das 

Nações Unidas nas áreas de Direitos Humanos e Direitos da Criança, refletir sobre o posicionamento 

institucional da FMSI, conhecer organizações dedicadas à articulação, promoção e defesa de direitos e socializar 

boas práticas. “Estudamos os documentos em Roma e, durante três dias, visitamos a ONU, na Suíça, onde 

vivenciamos tudo que aprendemos”, destacou Cláudia, ao mencionar a participação Marista na apresentação do 

Relatório Periódico Universal (EPU) da Argélia e Nigéria aos 192 países-membros das Nações Unidas, realizada 

por integrantes dos governos dos países africanos. O documento, que traz os cenários dos Direitos Humanos 

nessas regiões, recebe da ONU recomendações de melhoria relativas à temática.  

Uma das atribuições do FMSI, devido à sua condição de órgão consultivo das Nações Unidas, é articular e propor 

sugestões de recomendação aos países-membros, nos assuntos sobre defesa e promoção de direitos. Em 2012, 

obteve sucesso ao ter indicações aceitas ao Relatório do Brasil referentes ao tema dos Adolescentes em Conflito 

com a Lei. Outro momento marcante para os maristas foi acompanhar a sessão do Comitê dos Direitos da  

Criança na ONU e se familiarizar com os procedimentos e critérios de análise nesse eixo de atuação. 
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Cláudia Laureth apresenta as ações sociais da Província  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sobre esse tema, Cláudia destaca os avanços do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em âmbito nacional e, na 

Província, a atuação de todas as Unidades Sociais nos 

espaços de incidência política – Conselhos, Fóruns e Redes 

que fortalecem as ações junto às infâncias e juventudes em 

situação de vulnerabilidade social. “Partilhei as experiências 

da nossa Província e aprendi sobre as realidades sociais do 

mundo marista. Estamos em diferentes estágios, mas unidos 

e dispostos a estreitamos os laços com o apoio e a 

articulação da FMSI”, lembrou a gestora, que fez um relato 

completo ao Conselho Provincial sobra sua participação no 

encontro. 

Esteve presente na formação, também, o Ir. Vicente Falqueto (à esquerda da foto), integrante da FMSI. O Irmão 

tem uma trajetória marcante na área social da Província Marista Brasil Centro-Norte e atualmente trabalha do 

escritório em Genebra.  

Como resultado da formação, os representantes brasileiros elaboraram carta com sugestões de próximos  

passos para suas respectivas Províncias e a Comissão de Solidariedade, da União Marista do Brasil (UMBRASIL). 

Confira, abaixo, alguns destaques. 

Brasil Marista 

- Elaborar Plano de Monitoramento/Seguimento à segunda seção do EPU – Brasil, apresentado em maio de 

2012, e elaboração do EPU Brasil para 2016.  

- Fortalecer a articulação regional, em nível de América Latina e Caribe, por meio da participação, troca de 

informações e incidência política na área de Direitos Humanos para Crianças e Adolescentes. 

Província Marista Brasil Centro-Norte 

- Potencialização das iniciativas de Formação em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para a Província. 

- Participação efetiva nas atividades e incidências propostas para o Brasil Marista, de forma articulada com a 

UMBRASIL/Comissão de Solidariedade. 

Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI): Atua na área de advocacy, em Genebra, e tem status 

consultivo na ONU, que permite à equipe assistir a reuniões oficiais, ter encontros com delegações oficiais de 

governos e representantes de outras ONGs, além de participar em diálogos e mesas redondas. Os integrantes 

realizam ainda visitas às Missões permanentes dos Estados, para sugerir que insiram recomendações maristas 

em seus tempos de fala na Assembleia da ONU. Em Roma, a FMSI atua no fomento a projetos das Províncias, 

encaminhados pelos Conselhos Provinciais, além de realizar formações na área de infâncias e juventudes. 

Equipe brasileira no encontro da FMSI 


