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UMBRASIL empossa nova diretoria 

A União Marista do Brasil (UMBRASIL) definiu, 

nesta sexta-feira (22), em sua 15º Assembleia 

Geral Ordinária, o novo presidente do 

Conselho Superior e os novos membros da 

diretoria e do Conselho Fiscal da organização. 

O Ir. Antônio Benedito de Oliveira (Ir. Benê) foi 

eleito presidente do Conselho Superior da 

UMBRASIL. Já a diretoria da União Marista do 

Brasil será composta pelo Ir. Renato Augusto 

da Silva, diretor-presidente; Ir. Cézar Cavanus, 

diretor-tesoureiro; e o Ir. Oldimar Fachi, como 

diretor-secretário. O Conselho Fiscal será 

composto pelo Ir. José Augusto Júnior, presidente; Ir. Lino Alfonso Jungbluth, diretor-secretário; e o Ir. 

Lauro Francisco Hochscheidt, como conselheiro.  

Com a presença de 18 representantes, divididos entre as Províncias do Brasil Marista e sob o tema 

“Lançar sementes do coração para fecundar a missão”, a abertura da 15ª Assembleia Geral Ordinária 

DA UMBRASIL contou com a acolhida do secretário executivo, Natalino Guilherme de Souza, que 

convidou o grupo a assistir um vídeo com depoimentos de estudantes, colaboradores, leigos e leigas, 

que, com muita sensibilidade, contaram como “ser Marista” faz diferença em suas vidas. 

Durante o evento houve apresentação do Pe. Paulo Renato Campos, assessor político da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que trouxe uma análise da conjuntura política atual. A Região 

América Sul também se fez presente ao encontro, quando o Ir. Alberto Aparício, secretário executivo 

da Região, apresentou os dados sobre a Região América Sul, bem como sua importância para o 

Instituto. Os projetos de ações de 2018 também foram destacados durante a reunião. 

Projetos para 2019 – além de dar continuidade aos projetos já em andamento, a UMBRASIL definiu 

novas propostas para este ano: redesenho do Ensino Médio, atualização das diretrizes da Pastoral 

Juvenil Marista, Projeto de Voluntariado do Brasil Marista, Escola Vocacional da Região América Sul, 

Fórum de Comunicadores do Brasil Marista, Fórum de Gestores de Educação do Brasil Marista e 

Manual de Orientações para Gestão das Comunidades Maristas. 

15ª Assembleia Geral Ordinária da UMBRASIL - Foto: Lorena Oliveira 



 
 

Província lança Diretrizes Educacionais 

A Gerência Socioeducacional, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN), por meio da 

Coordenação Educacional, lançou duas diretrizes 

importantes para a condução dos trabalhos dos 

educadores, nas unidades socieducaionais. As 

diretrizes para a Inclusão Escolar de Estudantes 

com Necessidades Educacionais Especiais e as 

diretrizes para a Educação Bilíngue têm o objetivo 

de nortear as práticas educacionais em sala de 

aula e nos espaços pertinentes aos assuntos 

tratados. 

A publicação educação inclusiva, em sua segunda edição, traz novos elementos que embasam a prática 

pedagógica frente àqueles que apresentam necessidades educacionais especiais, sendo fonte de 

consulta e inspiração para a comunidade escolar. Contribui, também, para a formação daqueles que 

se encontram envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do público da Educação Inclusiva. 

No material, constam os aspectos históricos e legais da Educação Inclusiva, a organização pedagógica 

nesta perspectiva, práticas educacionais de classes inclusivas, pessoas e inserções teóricas, além de 

coletâneas conceituais e possibilidades práticas.  

Quanto às diretrizes do Programa Marista Bilíngue, da educação infantil ao 1º ano, do ensino 

fundamental, o material, em sua primeira edição, contempla a ideia de preparar cidadãos que 

respeitem a multiculturalidade e que estejam prontos para conviver em um mundo cada vez mais 

integrado. Na busca pela formação integral, a educação bilíngue colabora para o desenvolvimento de 

habilidades e competências sociocognitivas, além de ampliar o conteúdo cultural. 

As diretrizes do Programa Marista Bilíngue são compostas pelo papel do educador bilíngue, material 

didático adotado, planejamento anual do Programa, por ano e por etapa, com metodologias e 

avaliações, e projetos pedagógicos utilizados. 

Para a coordenadora Educacional, Deysiane Pontes, as diretrizes para a educação inclusiva e para o 

Programa Marista Bilíngue direcionam o trabalho dos educadores, ao proporcionar uma orientação 

para o desenvolvimento das atividades. “São documentos imprescindíveis para os educadores das 

unidades socioeducacionais, e precisam ser compreendidos para o melhor aproveitamento em sala de 

aula e nos espaços onde há atuação das práticas”, enfatizou.  

 



 

 

Sistema Power BI: gestão estratégica de negócios  

 

Treinamento Power BI - Foto: Luciana Farias / ASCOM 

Analisar negócios, dados e compartilhar ideias. Estas são as facilidades que o sistema Power BI 
possibilita aos usuários e clientes, para avaliar os negócios, por meio de diferentes fontes de dados, 
tudo consolidado em uma única dashboard. Foi com este propósito que as Gerências de Tecnologia da 
Informação e de Recursos Humanos, da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), promoveram, 
nesta semana, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, o treinamento Power BI, para as diversas áreas e 
públicos do Escritório Central. 

O treinamento reuniu representantes do Núcleo de Gestão Estratégica, Auditoria, Setor de Vida 
Consagrada e Laicato, Gerência de Serviços Corporativos, Assessoria de Comunicação Organizacional, 
Gerências Econômico-Financeira e de Recursos Humanos, e Gerência  Socioeducacional, por meio das 
Coordenações Administrativa e Educacional. 

Conduzidos pelo consultor externo, Lucas Borges, da Niteo Tecnologia de Informações e Serviços, os 
interlocutores das áreas puderam entender como funciona esta ferramenta de business intelligence, e 
como é possível obter respostas e insights rapidamente com painéis avançados e totalmente 
configuráveis. Será possível, por exemplo, por meio do Power BI, obter indicadores de orçamento, de 
recursos humanos, de gestão de sites e de redes sociais, e, com estas informações, direcionar decisões, 
projetos e atividades de acordo com o que informa a plataforma. 

“O Power BI é um sistema de gestão, com o objetivo de consolidar as informações importantes da 
empresa, retiradas de várias fontes de dados, de forma que possam apoiar a tomada de decisão por 
parte dos gestores, bem como, aos colaboradores que atuam diretamente em determinado assunto 
ou temática, os apoiando em suas atividades práticas”, declarou Flávio Mariz, à frente da Gerência de 
Tecnologia da Informação. 

 



 

 

MChFM se reúne para planejar o triênio 

Os animadores das fraternidades do Movimento 

Champagnat da Família Marista (MChFM) se 

reuniram nesta semana (19), por meio de 

videoconferência, com o objetivo de organizar o 

planejamento trienal da Equipe Provincial de 

Coordenação, do Movimento Champagnat da 

Família Marista. 

A reunião também foi propícia para apresentar a 

proposta de encontros formativos para todas as 

fraternidades, com definição de periodicidade e 

possíveis temáticas. Além disso, houve diálogo 

com os animadores sobre o planejamento trienal, 

sustentabilidade das fraternidades, modelos de produtos, orçamento, projetos de comunicação, como 

logomarcas, dentre outros assuntos. 

Para o assessor de Formação e Comunicação, do MChFM, Rogério Ferreira, a reunião representa um 

alinhamento das ações, projetos e atividades das fraternidades para o ano de 2019. “Esta 

videoconferência serviu para que pudéssemos ter um contato direto com os animadores das 

fraternidades. Uma das prioridades apontadas durante a Assembleia Provincial do MChFM em 2018, 

foi a necessidade de Revitalização de nossas fraternidades. Olhar para frente, sem esquecer do 

passado, e pensar naquilo que pretendemos enquanto Família Marista Leiga é o nosso grande desafio. 

Dar continuidade aos processos formativos também é um grande desejo da Equipe de Coordenação 

Provincial do Movimento Champagnat da Família Marista de nossa Província", destacou o assessor. 

Novas composições – atualmente, o Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM) possui 24 

fraternidades, das quais duas são novas, criadas em novembro de 2018: São Francisco de Assis, de 

Recife (PE) e Fraternidade Divino Pai Eterno, de Aparecida de Goiânia (GO). Para conhecer mais sobre 

o Movimento, acesse https://marista.edu.br/vidamarista/  

Fique por dentro 

 Termina hoje (22) a Semana Pastoral Marista 2019 (SPM) e as unidades socioeducacionais 

maristas realizaram eventos e atividades com os estudantes sobre a temática da SPM. 

Acompanhe nas redes sociais e nos sites a movimentação das unidades, com fotos e notícias. 

Apesar de ser hoje o dia oficial do término da Semana, a temática e as atividades relativas à 

SPM continuam por todo o ano de 2019!  

Equipe de Coordenação do MChFM - Foto: divulgação 

https://marista.edu.br/vidamarista/

