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J AORNAL DA SSEMBLÉIA

Sejam todos muito bem-vindos à
Assembléia de Diretores Maristas. Durante esses
três dias, estaremos reunidos como instrumentos
de uma orquestra, com nossas
vozes e corações em uníssono,
trabalhando para alcançar
melhores resultados em nossas
Unidades Educacionais e,
conseqüentemente, dar mais
vivacidade e abrangência à
Missão Marista.

Segundo Ir. Joaquim,
Diretor Executivo UBEE-
UNBEC: "Esta Assembléia é o
momento de consolidarmos
um novo modelo de gestão.
Tais mudanças já vêm fazendo
eco em nossos documentos,
nossos discursos, no estudo
coletivo do XXI Capítulo
Geral, enfim, em todas as ações
abertas a corações novos para
um mundo novo".

O formato desse encontro aborda diversas
temáticas relacionadas ao universo Marista como a
pedagógica, a organizacional e a de evangelização,

visando buscar soluções e
adequações ao mercado e à
realidade na qual estamos
inseridos.

Cor roborando es se
formato, Ir. Joaquim deixa no
ar uma pergunta que deverá ser
respondida e refletida em cada
atividade desta Assembléia:
"Quais são as respostas de
nossa Província para esse
mundo novo?

Que cada gesto e palavra
nossa sejam passos em direção
a esse novo mundo, que
caminhemos juntos como
orquestra que não desafine
para que os resultados
alcançados sejam músicas aos

nossos ouvidos e boa nova aos nossos corações.
A todos, bom trabalho!
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Quem passar pelo estande da leitura, logo
vai perceber que seu acervo foi escolhido
especialmente para esta Assembléia de
Diretores, pois ele traz desde novas
publicações sobre Gestão Estratégica, casos de
sucesso (cases) e Gestão de idéias a temas mais
lúd i cos como poes i a , l i t e r a tu ra e
espiritualidade.

Pedimos algumas indicações de leitura a
q u e m e n t e n d e d o a s s u n t o, n o s s a
biblioteconomista, Carla Floriana, que,
cuidadosamente, preparou esse estande para o
evento e ressalta: "Primamos por trazer livros
adequados ao tema – Gestão – sem abrir mão
de exemplares como coletâneas de Guimarães
Rosa e Machado de Assis, que, este ano,
completam centenário de nascimento e morte
respectivamente". Além das indicações acima,
outra boa dica é ler o Mural Virtual, uma
publicação da Gerência Educacional que traz,
semanalmente, notícias Maristas e também
matérias sobre a esfera da Educação.
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Dicas de leitura
Abaixo, seguem algumas dicas interessantes

e que estão à disposição para empréstimo:
, de Roger Martin: "O

pensamento integrador é uma forma eficaz
de tomar decisões, resolver problemas e
gerenciar riscos.";

, de W.Chan
e Renée Mauborgne: "Como promover
Estratégias Inovadoras?";

, de
Fernando Almeida: "A publicação analisa o
papel de indivíduos e organizações no setor
privado, nos governos e na sociedade civil.";

, de Don Peppers e Martha Rogers: "O
livro apresenta, numa linguagem direta e
cheia de exemplos reais, como as empresas
podem equilibrar mitos a curto e longo
prazos e vencer a crise de imediatismo".

de Afonso
Murad: "Esse livro avalia os princípios
básicos da gestão sob visão ampla e
atualizada da espiritualidade.”
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Integração de Idéias

A Estratégia do Oceano Azul

Os Desafios da Sustentabilidade

Descarte Velhas Regras, Adote Novas
leis

Gestão de Espiritualidade

Mensagem do Provincial

O tema desta Assembléia é Gestão e outros temas
ligados ao dia-a-dia dos Diretores, porém, é imprescindível
que não percamos o foco e nem desvirtuemos o caminho de
modo a prejudicar a Missão.

É importante que os Gestores tenham em mente que o
objetivo dos Colégios para Champagnat não era somente a
instrução, mas um meio de fazer com que os educandos
saibam que são amados e conheçam o amor de Jesus e de
Maria. Que nossos Gestores continuem ajudando nessa
nobre missão com muita alegria e dedicação.

Superior Provincial da UBEE-UNBEC
Ir. Claudino Falchetto,


