
 
  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Edição 56  – 28/02/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

  Província faz o lançamento da CF 2014 

A Coordenação de Evangelização da Província realizou, na última 
quarta-feira, dia 26 fevereiro, videoconferência para debater o tema da 
Campanha da Fraternidade 2014, “Fraternidade e Tráfico Humano”, 
que este ano tem o lema “É para a liberdade que Cristo nos libertou” 
(GI 5,1). Essa foi mais uma edição do Diálogos Pastorais, projeto criado 
para contribuir para a reflexão, o diálogo e a partilha de experiências, 
com enfoque na Evangelização e na Escola em Pastoral. 

A atividade teve as assessorias da Irª. Rosita Milesi, advogada, membro 
da Congregação das Irmãs Scalabrinianas; e William Cesar de Andrade, 
historiador, teólogo, professor, membro do Centro de Estudos Bíblicos 
(CEBI) e do Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina 
(CEHILA-Brasil). “O tráfico é um dos negócios mais rentáveis, só perde 
para as drogas e as armas”, lembra a Irmã Rosita. 

De acordo com a convidada, a prática tem raízes na miséria, pobreza, 
omissão, negativismo da vida e a impunidade. “Normalmente, acontece 
sob ameaça, uso da força, abuso de autoridade e aceitação de bene-
fício, para fins de exploração, que pode ser sexual, trabalho forçado, 
servidão ou para remoção de órgãos”, esclarece a Irmã, que inclui ainda 
a adoção ilegal na lista dos objetivos. 

Estar atento às especificidades das regiões e de que forma favorecem 
as raízes do tráfico foi a orientação de William, para evitar a perda da 
dignidade humana. O palestrante destaca que a vulverabilidade não é 
só o fator econômico que aflige as vítimas. “As facilidades que o tráfico 
traz podem cruzar com os caminhos de quem quer realizar um sonho”, 
comenta o professor. 

Para o encontro, foram convidadas as equipes de pastoral, pedagógicas, 
educandos, e gestores das unidades educacionais e sociais da Província, 
colaboradores e jovens dos Centros Maristas de Juventude/CMJ’s, e 
convidados.  O projeto Diálogos Pastorais é uma iniciativa do Comitê de 
Pastoral da Província Marista Brasil Centro-Norte. 

 

 



 
  

 

 Neide Lebarcky assume a direção da Escola de Terra Vermelha 

 A Escola Marista Champagnat de Terra 
Vermelha, no Espírito Santo, celebrou 
a posse da nova diretora, Neide Apa-
recida Lebarcky, no dia 25 de feve-
reiro, em cerimônia presidida pelo Ir. 
José de Assis Elias de Brito, diretor vi-
ce-presidente da UBEE/UNBEC. Na o-
casião estiveram presentes a superin-
tendente socioeducacional, Dilma Al-
ves, a gerente social, Cláudia Laureth 
e representantes das unidades maris-
tas. Participaram, também, estudan-
tes do Ensino Médio, Ensino Funda-

mental, colaboradores, Irmãos Maristas, professores, representantes dos pais e da comuni-
dade local.  

Neide Aparecida Lebarcky soma forças à Missão Marista na unidade social de educação. Foi 
transferida da coordenação da Casa da Acolhida em Belo Horizonte/MG, para substituir o 
professor Alair Bento dos Santos, que agora atua em Brasília, no Escritório Central da 
Província. A educadora é formada em História e Psicologia, com pós-graduação em gestão 
de pessoas e formação em gestão pedagógica e convivência escolar. 
 
A Escola Marista de Terra Vermelha, que teve início em 2012, atende, gratuitamente, 300 
estudantes, nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e disponibiliza apoio 
pedagógico, atividades esportivas e culturais. 

 Escola Marista de Colatina recebe novo diretor 

No dia 24 de fevereiro, foi realizada a 
solenidade de posse de Estevão Ca-
melo de Morais como novo diretor da 
Escola Marista São Marcelino Cham-
pagnat de Colatina/ES. O antigo dire-
tor, Ir. Antônio Gava, continua a con-
tribuir com a unidade como assessor. 

O gestor recém-empossado é licencia-
do em História e graduado em Ensino 
Religioso. Pós-graduado em Gestão e 
Administração Escolar, teve experiên-
cia como professor da Escola Rural de 
Aruanã/GO, conselheiro tutelar e em 
coordenação pedagógica. 

O compromisso Marista com a Educação de crianças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social em Colatina vem desde os anos 60, com o atendimento no turno vesperti-
no, vinculado ao Colégio Marista de Colatina. 

Estêvão Camelo, entre estudante marista e Dilma  



 
  

 

Dentre os projetos pedagógicos da unidade estão a “Coleta Seletiva, Colatina, por um Mun-
do Melhor”; “Bacia hidrográfica  do Rio Doce: água de qualidade para todos, hoje e sem-
pre”; Projeto intercalasses e intercâmbio de jogos; Projeto Recreio Cultural; Projeto “Há 
que se cuidar do Broto” – Contação de Histórias. 

  Chá com prosa aborda tráfico humano: a escravidão moderna  

 Em 2014, a Campanha da Fraternidade 
traz como tema “Fraternidade e Tráfico 
Humano” e o lema: “É para a liberdade 
que Cristo nos libertou”. Nessa perspec-
tiva, o projeto Chá com Prosa abriu os 
debates de 2014 com a temática signifi-
cativa aos Direitos Humanos. O primeiro 
encontro do ano, que abordou Trafico 
Humano: a escravidão moderna,  foi no 
dia 27 de fevereiro, das 15h às 17h, 
na Federação de Trabalhadores do Grupo 
de Turismo e  hospitalidade no Brasil-

/FETRATUH, em Brasília/DF. A inciativa é do Instituto Marista de Assistência Social/IMAS e 
do Instituto Marista de Solidariedade/IMS. 

Foram convidados para o debate, Aniie Vieira Carvalho, assistente Social da Gerência de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania do Distrito Federal/SEJUS, e Willian César de Andrade, mestre em psico-
logia, consultor do IMDH – Instituto Migrações e Direitos Humanos e membro da equipe de 
apoio do Setor Mobilidade Humana da CNBB. 

O IMAS e o IMS, unidades de assessoramento da Província Marista Brasil Centro-
Norte/PMBCN desenvolvem, desde 2011, esforços para promover debates e ações que 
contribuam para os Direitos Humanos no país. Um desses esforços é o Projeto Chá Com 
Prosa: Direitos Humanos em Pauta, que tem aproximado organizações sociais, sociedade 
civil e governo. 

Comissão do Laicato se reúne em Brasília 

Os integrantes da Comissão do Laicato estiveram reunidos, em Brasília, nos dias 21 e 22 de 
fevereiro, para discussão sobre as atividades do ano. Na pauta, retomaram o calendário 
2014, que passou por mudanças; as demandas da União Marista do Brasil e do Instituto e 
os encontros do itinerário formativo para leigos e leigas desenvolvido na Província, Teia, 
Ciranda e Estrela. Este último, que será realizado de 26 a 30 de maio e insere o projeto de 
vida às dimensões humana, cristã e marista, fecha o ciclo de três anos de formação. 

A Comissão, coordenada por Eder D´Artagnan, também coordenador do Laicato da 
Província, é composta ainda por Maria do Amparo Seibel, da Casa da Acolhida Marista de 
Olho d´Água; Jaciara Pires, analista do Laicato; Layza Fonseca, coordenadora do 
CMJ/Montes Claros; Maria Goretti Machado, diretora do Colégio Marista de Colatina, Ir. Pe-
dro Ângelo; Raphael Gobbo, do Movimento Champagnat; Heloisa Almeida, do Centro de 
Estudos Maristas e Ir. José Wagner da Cruz, conselheiro provincial. 



 
  

 

Dom Silvério e escolas de BH dividem boas práticas  

Linguagens virtuais aliadas ao proces-
so de letramento. Ambiente online 
para atrair o aluno. Uma planilha do 
Excel usada em sala de aula para 
interpretação de dados e avaliação 
de desempenho. Produções científi-
cas e a constante atualização do tra-
balho do professor. Esses são alguns 
dos projetos desenvolvidos pelas cin-
co mais tradicionais escolas parti-
culares de Belo Horizonte/MG. 
Marista Dom Silvério, Loyola, Mag-
num, Santo Agostinho e Santo Antô-
nio se uniram para dividir práticas 

educacionais com um objetivo em comum: a melhor formação de seus alunos. “Estamos 
partilhando as nossas melhores práticas, sem o sentimento de concorrência, mas de 
integração e partilha. É fortalecimento do processo educacional de maneira geral”, disse o 
professor Paulo de Tarso, diretor do Colégio Marista Dom Silvério. 

As instituições trocaram experiências, na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, durante o evento 
Noite de Oficinas, realizado no Colégio Marista Dom Silvério. Cada escola apresentou um 
projeto educacional inovador: Letramento (Colégio Loyola), Ambiente virtual de apren-
dizagem (Colégio Magnum), CSA Avançado (Colégio Santo Antônio), Formação permanente 
de professores (Colégio Santo Agostinho - unidade BH) e Autodesempenho Acadêmico 
(Colégio Marista Dom Silvério).  

A oficina do Colégio Marista Dom Silvério contou com a participação de três estudantes do 
Ensino Médio. Lucas Souza, André Prado e Guilherme Guedes foram alunos do professor 
Silvestre Neiss no 1º ano. “Esse intercâmbio de saber entre os colégios, além de fazer com 
que a gente protagonize mesmo o processo de melhoramento da escola, nos coloca no 
lugar do professor, e temos uma compreensão melhor de como funciona”, comentou 
André. “A oficina fez com que a curiosidade sobre a matéria Indicadores Sociais 
aumentasse. Apesar de não ser uma disciplina formal, a análise de gráficos cai muito no 
Enem. Foi bom compartilhar essa experiência para que a disciplina se difunda em BH”, 
argumentou Guilherme.  “Cada vez mais a leitura de mundo é matemática. Quanto mais eu 
souber trabalhar essas informações, melhor eu vou entender o mundo em que vivo”, 
destacou professor Neiss.  

Participaram das oficinas pelo menos 200 colaboradores de diversas áreas: professores, 
coordenadores, diretores e outros funcionários.  

Fique por dentro 

 A reunião dos Formadores da Província será de 08 a 10 de março, em Brasília/DF. O 
grupo atua nas casas de formação inicial dos Irmãos, pré-postulantado, postu-
lantado, noviciado e juniorato. 
 

 A Comissão de Patrimônio de Espiritualidade se encontra, em Brasília/DF, nos dias 
11 e 12 de março. 


