
Brasília, 22 de agosto de 2013 5ª Edição 

                  CMCJ/DF e Circuito da Criança curtem o Cirque du Soleil 

No dia 9 de agosto, as crianças e adolescentes do Centro Marista Circuito Jovem e Centro Marista Circuito da Cri-

ança de Ceilândia - DF prestigiaram o espetáculo Corteo do Cirque du Soleil. Foi um momento mágico, cheio de 
alegria e que contagiou as crianças e adolescentes.  
 
A possibilidade de participação das crianças e adolescentes das Unidades Sociais Marista do Distrito Federal, foi 
possível por conta do programa de responsabilidade social do Cirque du Soleil.   
“O Circo é incrível. A coisa mais bonita que eu já vi. Foi fantástico ir ao Circo, queria ser artista e trabalhar no 
circo” disse Yago Vieira, educando de 8 anos do CMCJ.  
 
Do Espetáculo 
 
Corteo, que significa "cortejo" em italiano, é uma procissão alegre, uma 
parada festiva imaginada por um palhaço. Este espetáculo reúne a paixão 
do ator com a graça e a força do acrobata, para transportar o público a um 
mundo teatral de prazer, comédia e espontaneidade situado num espaço 
misterioso entre o céu e a terra. 
O palhaço imagina o seu próprio funeral, numa atmosfera de festa e obser-
vado por amáveis anjos. Contrastando o grande e o pequeno, o ridículo e o 
trágico, a magia da perfeição e o charme da imperfeição, o espetáculo evi-
dencia a força e a fragilidade do palhaço, mas também a sua sabedoria e 
ternura, para ilustrar o aspecto humano de cada um de nós. A música, ora 
lírica, ora divertida, transforma Corteo numa festa intemporal onde a ilusão 
brinca com a realidade. 
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CMCJ/DF na Jornada Mundial da Juventude 

De 22 a 28 de julho, educandos(as) e colaboradores do Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia (CMCJ/DF) 

estiveram no Rio de Janeiro para participar das atividades da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Durante uma 
semana a equipe do Circuito Jovem vivenciou momentos de espiritualidade, fé e integração com outros jovens. 
O grupo participou da catequese na Comunidade da Rocinha, visitou a exposição do Vaticano e a Catedral do Rio 
de Janeiro. Além disso, a turma do CMCJ/DF marcou presença em todas as atividades na praia de Copacabana, 
como a chegada do Papa Francisco, a Via-Sacra, as Missas e também a Vigília. 
 
A educanda, Vitória Nara, descreve sobre sua experiência na Jornada. “A Jornada foi um grande crescimento espi-
ritual e me mostrou toda simplicidade que uma pessoa pode depositar dentro de si mesmo”. É também ressaltou 
sobre a presença do Papa Francisco. “ Um grande exemplo deste ensinamento foi deixado por uma pessoa que 
reuniu mais de três milhões de jovens na praia de Copacabana, não para vê-lo, entretanto para constituir uma 
única família em uma fé, buscando os ensinamentos de Cristo depositados nos corações dos jovens, ou até mesmo 
aprofundá-los. O Santo Papa Francisco, trouxe a verdadeira mensagem do amor e simplicidade para a realidade, 
os ensinamentos profundos que incluíam não apenas a fé católica, mas todos os jovens que buscam levar a mensa-
gem do amor ao mundo. Os jovens podem realmente incendiar todo o universo, um fogo consumidor de amor e 
solidariedade”. 
 
 
Jornada Mundial da Juventude 
 
 
Em julho deste ano, aconteceu a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.  É um evento religioso criado 
pelo Papa João Paulo II em 1984, que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Com dura-
ção de cerca de uma semana, promove eventos da Igreja Católica para os jovens. 
 
Jovens de vários países vieram ao Brasil para aprende e conhecer mais de Deus. Na jornada o Papa ensinou aos 
jovens a serem humildes, a respeitarem o próximo e também incentivou os jovens a serem protagonistas de um 
futuro melhor. Durante sua visita vimos que o Papa abraçou fieis, abençoou crianças, jovens e adultos com pala-
vras de fé e coragem. 
 
 

http://sites.marista.edu.br/ecoar/ 

 

Por Natalia Vieira, 15 anos , Claus Vicente, 16 anos e Tiago Vieira, 16 anos educomunicadores do CMCJ-DF  
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A comunicação é um Direito que ajuda a garantir todos os 

outros Direitos humanos. Ela mostra às pessoas que elas têm 
voz, expressão e que podem falar aquilo que pensam, sem 
se preocuparem com represálias. Até porque se expressar 
faz parte da natureza humana.  Porém o poder de comuni-
cação ainda é pouco reconhecido pelos cidadãos e está ain-
da monopolizado (está nas mãos de pouca gente).  
 
Para ter liberdade de expressão, para além de receber in-
formações, é preciso também transmitir.  
 
Uma boa parte da população ainda é manipulada pela mídia 
e agora pela internet.  Porém a internet ainda permite ter 
voz e uma escuta mais ativa.  
 
O Eco@ar Jovem foi para as ruas e perguntaram as pessoas 
o que elas acham do Direito à Comunicação e o que os 
educandos do Centro Marista Circuito Jovem pensam a 
respeito.  
 
Para conferi a entrevista, segue o link na íntegra: 
 
Saca só: http://www.youtube.com/watch?v=7bgYp9kGL1U 
 

http://sites.marista.edu.br/ecoar/ 

 

 
Eu comunico, tu comunicas. E nós? Comunicamos?  

Por Amanda Marinho, 14 anos e Webert da Cruz educador de educomunicação 

Se liga! 

Mas o que é?  
 
Voz ativa  
 
É quando alguém fala aquilo que pensa, ter uma fala consciente e o Direito a Comunicação garantidos. Para 
ter uma fala atenta e ligada e também, ir para alem de ter a liberdade de se expressar, é preciso ter uma es-
cuta ativa. 
 
Escuta ativa 
 
É aprender, compreender e aceitar as expressões e sentimentos das pessoas sem reprimi-las. Fazer valer o 
diálogo. Entender que todo mundo tem conhecimento.  Entender que para ser compreendido, tem que com-
preender primeiro.  
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No dia 05 de agosto foi sancionado o Estatuto da Juventude, lei 

que estabelece os Direitos dos brasileiros entre 15 e 29 anos. 
 
A presidenta Dilma Rousseff aprovou o Estatuto da Juventude, um 
fruto de dez anos de luta. O projeto garante a meia-entrada em 
eventos culturais e esportivos de todo o país para jovens de baixa 
renda e estudantes, além de 40% dos ingressos nos eventos citados 
reservados especialmente para a juventude, entretanto a presi-
dente negou o artigo que previa meia-passagem em transporte 
interestadual para alunos. 
 
 
Segundo a secretária-geral da Presidência, ao vetar o artigo 11º 
sobre a meia-passagem, Dilma manteve apenas a reserva de duas cadeiras gratuitas e duas meias-passagens para 
jovens de baixa renda em ônibus interestaduais, conforme ordem de chegada. Pelo texto aprovado no Congresso, 
o projeto garantiria meia-passagem no transporte a todos os estudantes de até 29 anos "independente da finalida-
de da viagem". A presidente também vetou o artigo 45º que "assegura linha de crédito especial, nas áreas urbanas 
e rurais, destinadas ao jovem empreendedor”. Segundo a secretária, o artigo fere a Lei de Responsabilidade Fis-
cal por destinar verbas não previstas no orçamento. 
 
 “O que a gente vai buscar é fazer um diálogo para não retroceder no que já tem no Estatuto da Juventude. Nosso 
papel vai ser continuar negociando para avançar, não retroceder”, fala a secretaria Nacional da Juventude, Seve-
rine Macedo.  
 
O objetivo dessa lei é favorecer a juventude e o Direito à participação social, que estavam em pauta nas manifes-
tações. É mostrar o poder da voz ativa da juventude na busca de uma sociedade mais justa e democrática. O Es-
tatuto abrange e garante direitos de mais de 15 mil jovens brasileiros. 
 
 
 
Fontes: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/08/estatuto-da-juventude-estabelece-direitos-para-
jovens-de-15-29-anos.html 
 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/08/dilma-
sanciona-com-veto-o-estatuto-da-juventude.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatuto da Juventude: Uma conquista! 

Com adaptações, por Vitória Nara, 15 anos e Matheus Tavares,16 anos educomunicadores do CMCJ-DF  

Juventude  
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Adolescentes e Jovens, 
 
Participem também do Jornal Eco@r Jovem. Este espaço pertence a juventude Marista. Produza e envie ações e 
eventos de seu estado, unidade ou comunidade. Aqui você pode Educomunicar para Transformar! 
 
 
                           Acesse nosso Blog e faça parte dele: http://sites.marista.edu.br/ecoar/ 

O Projeto de Educomunicação Marista Eco@r Jovem é uma oportunidade para que os adolescentes e jovens pos-

sam expressar suas ideias, opiniões e percepções e com isso, realizar a geração de conteúdos educomunicativos 

que assegurem novas leituras da realidade capaz de despertar a conscientização social e cidadã.  

Entendemos que essa juventude necessita de um espaço para assumir o seu protagonismo. O Jornal Eco@r Jo-

vem é um novo conceito de expressão: um informativo construído pelo olhar da juventude Marista com o objeti-

vo de fazer valer à prática do protagonismo juvenil e o Direito à participação.  

Coordenação 
As matérias deste informativo foram orientadas pelo educador em educomuni-
cação, Webert da Cruz (CMCJ/DF), sob a  coordenação do Instituto Marista de 
Assistência Social - IMAS. 


