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Região América Sul em debate 

A segunda reunião do Comitê Regional, da Região 

América Sul, ocorreu nesta semana, em Lima, no Peru, 

entre os dias 12 e 15 de novembro, e teve por objetivo 

dialogar sobre os projetos comuns da Região 

vinculados às casas de formação, comunicação, 

educação, economato regional, evangelização, 

formação e animação vocacional. 

Além desses projetos, o Comitê também discutiu as 

ações estratégicas e operacionais que irão nortear os 

trabalhos para toda a Região, e que já estão em 

consonância com as chamadas do XXII Capítulo Geral, 

assembleia representativa do Instituto, que aconteceu, este ano, na Colômbia. Na próxima semana, 

este conjunto de ações será apresentado ao Governo Geral, para um diálogo com seus representantes. 

Para o vice-presidente das mantenedoras União Brasileira e Educação e Ensino (UBEE) e União Norte 

Brasileira de Educação e Cultura (UNBEC), Ir. José Wagner da Cruz, este é o momento de pensar a 

presença marista na Região América Sul. “Estamos, a cada momento, nos reconhecendo em cada País; 

somos uma região rica de cultura em número de Irmãos e leigos, e queremos definir projetos futuros 

que darão vitalidade às nossas escolas e obras por toda a Região”, declarou. 

No último dia do encontro, o Comitê apresentou a programação para a próxima reunião, e vivenciou 

momentos de reflexão e escuta sobre os assuntos abordados durante o evento. De acordo com a 

superintendente de Missão, Manuela Suassuna, a Região América Sul avançou, significativamente, no 

desenvolvimento das iniciativas estratégicas definidas anteriormente. “Ao final desta reunião, 

daremos novos passos rumo à concretização da Região, e à consolidação do projeto de Novos Modelos 

de Animação, Governo e Gestão do Instituto”, afirmou. 

Estavam presentes na reunião, além do Ir. José Wagner da Cruz e da superintendente Manuela 

Suassuna – ambos da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), o Ir. Odilmar Fachi e Marcelo 

Cordeiro, representando a Província Marista Brasil Sul-Amazônia (PMBSA); Rony Ahlfeldt, para a 

Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS); o provincial, Ir. Saturnino Alonso, Ir. Patrício Pino e 

Ernesto Reyes, da Província Marista Santa Maria de los Andes; e o coordenador da Região América Sul, 

o provincial, Ir. Alberto Aparicio, e Inês May, para a Província Marista Cruz del Sur. 

Comitê Regional da Região América Sul - Foto: Comitê 



 

Política de Proteção Integral é tema de formação 

O Comitê de Proteção Integral, da Província 
Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 
realizou na última segunda-feira (13/11), a 
primeira videoconferência de formação para 
os representantes locais do Comitê, das 
unidades socioeducacionais, sobre a 
aplicação, o atendimento e os fluxos da 
Política Institucional de Proteção Integral às 
Crianças e aos Adolescentes. A segunda 
edição do documento – revisada e ampliada, 
foi lançada em agosto de 2017 (acesse aqui o 
arquivo digital). 

O coordenador do Comitê de Proteção, e 
diretor do Colégio São Pio X, de Balsas (MA), Ir. Carlos Henrique da Silva, conduziu o momento 
formativo, na apresentação do contexto histórico, dos princípios e das diretrizes da Política. “Este 
processo culmina na longa caminhada do Instituto Marista e da nossa Província que, diante das 
mudanças no mundo, cada vez mais complexo, resultando em uma série de violações de direitos e, 
também, em alterações nas legislações, necessitam adaptar-se para atender a essas demandas”, 
contextualizou. 

A premissa da proteção integral está presente no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, e nos 
artigos 1º e 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo com o Ir. Carlos Silva, a Política 
é universal e destina-se a todos os Irmãos, leigos, gestores, colaboradores, associados e voluntários da 
Província, independentemente do cargo, função ou vínculo.  

Sobre os fluxos internos, os casos de suspeitas ou relatos de violências, em unidades maristas, deverão 
ser encaminhados à equipe do Comitê de Proteção, por meio do e-
mail comitedeprotecao@marista.edu.br. Além disso, localmente, as unidades devem seguir o fluxo 
externo de denúncia, com apoio da rede de proteção: Conselho Tutelar, Disque 100, Delegacias 
Especializadas de Proteção à Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e 
Juventude e Ministério Público. 

Para 2018, o Comitê já possui atividades previstas, dentre as quais a realização de videoconferências 
formativas para Irmãos, gestores, professores, equipes administrativas, pedagógicas e pastorais, além 
do estudo da política durante as Jornadas Pastorais Pedagógicas. 

Integram o Comitê de Proteção Integral da Província, além do Ir. Carlos Henrique da Silva, a 
coordenadora Educacional, Deysiane Pontes; a analista na Coordenação Educacional, Gilmara Matos; 
o analista na Coordenação de Solidariedade, Clemilson Graciano; e a analista na Assessoria de 
Comunicação Organizacional, Chirliana Souza. 

Comitê de Proteção: Gilmara Matos, Ir. Carlos Silva, Deysiane Pontes, 
Clemilson Graciano e Chirliana Souza - Foto: Cristiano Giamarco/Ascom 

http://marista.edu.br/vidamarista/wp-content/uploads/2017/02/Política-Proteção-Integral_WEB.pdf
mailto:comitedeprotecao@marista.edu.br


 

Marista Maceió conquista bronze em Olimpíada 

 

Da esquerda para a direita: Geovanna Soares, Rodrigo Medeiros, Wilson Bisneto e Evelyn Lopes - Foto: Ascom/Marista Maceió 

Quatro estudantes do Colégio Marista de Maceió (AL) conquistaram a medalha de bronze na 20º 

edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), promovida pela Sociedade 

Astronômica Brasileira, e que contou com a participação de 9.149 escolas públicas e particulares, de 

todos os estados do Brasil. O Colégio inscreveu cerca de 80 alunos, do 1º ano do ensino fundamental 

ao ensino médio, para participar das Olimpíadas. 

Os estudantes Evelyn Lopes (5º ano), Rodrigo Medeiros (6º ano), Wilson Maranhão Bisneto (8º ano) e 

Maria Geovanna Soares (9º ano) receberam os certificados oficiais da OBA, em cerimônia realizada no 

teatro do Colégio, em novembro, com a presença de familiares, educadores e colegas de turma. 

A OBA acontece desde 1998 e, nesta edição, a Olimpíada teve a participação de 784.390 estudantes. 

Para a estudante do 5º ano, Evelyn Lopes, competir com tanta gente boa, e ainda assim ganhar 

medalha é motivo de muito orgulho. “Me senti especial porque, apesar de estudar bastante para a 

prova, nunca havia sido medalhista em outras olimpíadas de que participei. É muito bom servir de 

exemplo e incentivar outros colegas a participar e tentar ganhar medalha”, afirmou. 

Para vice-diretora educacional, Maria Rozimeire Monteiro, o resultado da OBA traz muita satisfação e 

é termômetro do crescimento acadêmico do Colégio. “Sempre incentivamos nossos estudantes a 

participar de olimpíadas do conhecimento, pois acreditamos que é mais uma forma de incentivo e 

preparação para os desafios que eles irão enfrentar no futuro, como o próprio vestibular”, declarou. 

A OBA é um evento nacional, e tem como objetivo difundir conhecimento sobre ciências, além de 

fomentar o interesse dos jovens pela astronomia e astronáutica. A Olimpíada é composta por uma 

única prova, dividida em quatro níveis, de acordo com o ano em que o aluno está matriculado. 

*Com informações do Colégio Marista de Maceió (AL) 



 

Seleção para integrar o Comitê de Adolescentes 
A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) 

convida os estudantes, de 12 a 16 anos, de todas as 

unidades socioeducacionais, a participar da seleção 

para integrar o Comitê de Participação de 

Adolescentes (CPA), do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que 

integra a Secretaria de Direitos Humanos, da 

Presidência da República (SDH/PR). 

A seleção, com prazo de inscrição até 10 de 

dezembro, será composta por duas etapas, e acontecerá por meio da plataforma 

participa.direitosdacrianca.gov.br, onde os alunos poderão lançar as suas propostas. Na primeira 

etapa, os educandos registrarão as propostas dentro do tema “Como seria o mundo se os adolescentes 

participassem e fossem ouvidos”, e os que computarem mais votos avançarão para a segunda etapa. 

Na segunda fase, os participantes terão que criar um vídeo debatendo o mesmo tema da primeira 

etapa, e poderão publicá-lo em suas próprias redes sociais. 

Os estudantes que vencerem a seleção irão constituir o Comitê de Participação de Adolescentes (CPA), 

composto por 47 adolescentes, para atuar junto aos órgãos governamentais e não-governamentais, 

na construção de políticas públicas voltadas para os direitos da criança e do adolescente. 

Para o analista social da Coordenação de Solidariedade, da Superintendência de Missão, Clemilson 

Graciano, a participação dos adolescentes e jovens no Comitê traz para a Província o protagonismo 

juvenil, alinhado com as propostas da Pastoral Juvenil Marista (PJM). “A presença dos jovens maristas 

no Comitê de Participação de Adolescentes é muito representativa, pois eles estarão no espaço onde 

são apresentadas e aprovadas políticas em prol da juventude, por isso a PMBCN incentiva a 

participação de todos nesta seleção”, declarou o analista. 

O Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) foi criado em junho deste ano, por meio da Resolução 

nº 191, e prevê a participação de adolescentes, em caráter consultivo, na elaboração de pautas, 

resoluções e campanhas sobre os direitos da criança e do adolescente.  

*Com informações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 

Fique por dentro 

 Em novembro, entre os dias 29 e 30, será realizada em Montevideo (Uruguai), a primeira 
reunião de trabalho da Animação Vocacional, para a Região América Sul. O objetivo do 
encontro é conhecer os projetos vocacionais desenvolvidos em cada Província, e elaborar um 
plano de trabalho sincronizado para toda a Região. Participam da reunião os coordenadores 
da Animação Vocacional das Províncias Maristas Brasil Centro-Norte (PMBCN), Centro-Sul 
(PMBCS), Sul-Amazônia (PMBSA), Cruz del Sur e Santa Maria de los Andes. 


