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Marista realiza ações em prol dos refugiados
Na última sexta-feira (4), a Província Marista
Brasil Centro-Norte promoveu o Encontro de
Formação dos Colaboradores do Escritório
Central, que teve como tema principal a crise
dos refugiados, e reuniu Irmãos, gestores e
colaboradores para um momento de
elucidação sobre o tema, com a apresentação
de palestra de representante do Instituto
Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Paula
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Coury, e também com o depoimento da venezuelana Ana Rojas, sobre a crise em seu país.
Estas ações fazem parte da Campanha de Mobilização pela causa dos Refugiados e, durante o evento,
houve momentos de oração em prol dos refugiados; dinâmica de grupo, com a proposta de ações
concretas; exibição de vídeos, que mostraram a realidade das crianças refugiadas sírias; a palestra de
Paula Coury, que revelou os números desta causa humanitária; e o depoimento de Ana Rojas, que
fugiu de seu país, no início deste ano, devido à grave crise econômica e social que assolou a Venezuela.
Em seu depoimento, Ana Rojas disse que a situação na Venezuela está inviável, a crise social e
econômica se instalou no país. “A minha única opção foi se refugiar no Brasil, e tentar a vida por aqui.
Fui acolhida pelo IMDH, e agora o meu sonho é conseguir trazer a minha família para terras brasileiras
e refazer a vida aqui, com trabalho, moradia e condições dignas de se viver”, declarou, emocionada.
Para o vice-presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, a Campanha mostra
que a missão marista engloba a crise dos refugiados, e que a Província não está apenas respondendo
à exposição midiática sobre a crise na Venezuela ou à guerra na Síria. “A Campanha de Mobilização
pela causa dos Refugiados é para mostrar que faz parte do carisma marista acolher os refugiados, e a
mensagem do XXII Capítulo Geral, Caminhemos como família global, também traz esta perspectiva
do cuidado, para dentro da Instituição, para com estes povos desamparados”, declarou.
A Campanha continua, você pode ajudar e colaborar! Entre em contato com o Instituto Migrações e
Direitos Humanos e veja como pode contribuir e ser voluntário: (61) 3340-2689 / www.migrante.org.br

Província lança Fascículo 18 de Maio
A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) lançou,
nesta semana, o fascículo 18 de Maio – Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, com o objetivo de informar e sensibilizar a
Província sobre o assunto, além de subsidiar as unidades nas
ações que irão desenvolver sobre a temática.
O lançamento do fascículo 18 de Maio está em consonância
com a Campanha Nacional Faça Bonito – Proteja nossas
crianças e adolescentes, promovida pelo Comitê Nacional
de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes, do Governo Federal, e coincide com o II
Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes, que acontece em Brasília
(DF), entre os dias 14 e 16 de maio, no Centro de
Convenções Ulisses Guimarães.
Composto pelo contexto histórico dos direitos humanos de
crianças e adolescentes, o material traz o desenrolar de sua
trajetória, desde o marco referencial, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, até os
dias atuais, com a inclusão do artigo 227, na Constituição Federal, de 1988. O fascículo faz, também,
uma abordagem conceitual, explicando o porquê da escolha da data, os marcos legais que foram
criados a partir deste dia, além de explicar a diferença entre temas fundamentais para o entendimento
do assunto, como o significado de violência sexual, e suas subdivisões: abuso e exploração sexual.
No encarte, é possível encontrar dados estatísticos sobres os números destes crimes, bem como
informações sobre os canais de denúncias, e como proceder nestes casos. Tudo muito bem explicado,
como horário de funcionamento dos canais, telefones, sites, e até aplicativos que podem ser utilizados,
de maneira fácil, rápida, anônima e segura. Para Milda Moraes, da Coordenação de Solidariedade, da
Superintendência de Missão, e que está à frente do projeto, “o lançamento do fascículo está alinhado
com as ações nacionais sobre o tema, e possibilita um maior entendimento do assunto, nos levando a
ações concretas dentro e fora da instituição, além de ratificar o quanto a PMBCN é atual e atuante”.
Para acessar o fascículo clique aqui, ou o encontre no Portal Imprensa, em notícias, e se informe,
atualize, entenda, e ajude a proteger as crianças e adolescentes. Esta causa é de todos nós!

Unidades maristas: cultura, esporte e espiritualidade
As unidades socioeducacionais maristas se
movimentam na interdisciplinaridade da
vida! Nos últimos dias, foram palco de
ações pastorais, de cidadania, de inclusão
social, e de conquistas esportivas e
culturais. Para começar, entre os dias 4 e 6
de maio, a Escola Marista Champagnat de
Terra Vermelha, de Vila Velha (ES),
promoveu o Curso de Lideranças Maristas
– CLIMA 2018, que reuniu cerca de 60 Juventude reunida no CLIMA, da Escola Marista de Terra Vermelha (ES)
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entre a juventude marista, da Pastoral Juvenil Marista (PJM). Entre oficinas, vivências de inserção e
celebrações, os jovens puderam ecoar os seus propósitos, intenções e projetos de vida, em uma só
voz: “Aqui tem jovem, aqui tem PJM”, o grito que ecoou de Terra Vermelha.
Já no Colégio Marista Diocesano, de Uberaba (MG), os estudantes do 9º ano, do ensino fundamental
II, e do 1º ano, do ensino médio, foram interpelados a pensar a causa dos refugiados, em um aulão
interdisciplinar, como uma das ações da Campanha de Mobilização pela causa dos Refugiados. O
aulão, realizado em 27 de abril, desenvolveu o tema envolvendo as disciplinas de Geografia, Língua
Portuguesa, Literatura, Redação e Artes, e trouxe aos estudantes o despertar do humanitarismo, além
de mostrar que a missão marista carrega em seu DNA o cuidado com o próximo.
No quesito esporte, os Maristas provam que esforço e disciplina sempre promovem bons resultados.
O estudante Pedro Simões, do 5º ano, do ensino fundamental, do Colégio Marista Champagnat, de
Taguatinga (DF), conquistou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Taekwodo, etapa São
Paulo, na faixa etária 9 e 10 anos. Em solo nordestino, o aluno Theo Magalhães, do Colégio Marista de
Natal (RN), se tornou o primeiro potiguar a ser campeão no Campeonato Brasileiro de Xadrez, e
representará o Brasil, no Campeonato Mundial de Cadetes e no Pan Americano, na categoria sub 8.
Com apenas 8 anos, Theo deu um xeque-mate ao conquistar este título inédito para o seu estado.
Além de representantes no esporte, o Marista também está muito bem representado quanto às
temáticas culturais. A estudante Gabriela Ferreira, do 1º ano, do ensino médio, da Escola Marista
Champagnat, de Teresina (PI), foi eleita Miss Piauí Juvenil 2018, e agora se prepara para ir mais longe
e disputar a faixa do concurso Miss Juvenil Brasil. O Marista representa tudo isso: pastoral, cultura,
esporte e espiritualidade, para uma educação integral, comprometida com os valores éticos e cristãos.

Região América Sul discute Comunicação
A equipe de Comunicação da Região América-Sul
reuniu-se, nesta semana, em Brasília (DF), com o
objetivo de atualizar e ajustar o Plano de
Comunicação da Região, aprovado pela Assembleia
Geral, e avançar quantos aos assuntos dos projetos
estratégicos e organizar a identidade visual da 3ª
Assembleia Geral dos Conselhos Provinciais da
Região América Sul. A reunião da equipe ocorreu na
Casa Provincial, da Província Marista Brasil CentroNorte (PMBCN), entre os dias 10 e 11 de maio.
O grupo – composto pelos representantes das
Províncias Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN),
Irene Simões; Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS), Carmem Murara; Marista Brasil Sul-Amazônia
(PMSA), Diego Wander; Província Santa Maria de los Andes, Joaquín Meli; Província Cruz del Sur,
Leonardo Fraga, e pela representante, no Comitê Regional, Manuela Suassuna, da PMBCN – discutiu o
trabalho de comunicação das Províncias, definiu fluxos e cronogramas, e se preparou para a próxima
assembleia da Região América Sul, a ser realizada em Porto Alegre (RS), entre os dias 3 e 6 de julho.
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Após esta reunião, a equipe começa a trabalhar nas propostas sugeridas durante o encontro, como a
produção de um boletim eletrônico sobre a comunicação nas Províncias, além da produção de um
vídeo sobre a Região América Sul. A equipe de comunicação espera, com este trabalho, contribuir para
a melhoria dos fluxos de comunicação da Região, para o fortalecimento da identidade regional e para
a integração das Províncias.
Para a representante do Comitê Regional, Manuela Suassuna, esta reunião possibilitou alinhar os
objetivos de comunicação da Região América Sul, revisar os fluxos de Comunicação com a chegada do
secretário-executivo, dar corpo à próxima Assembleia Regional e promover ações concretas para
fomentar a Região América Sul.

Fique por dentro
 Começa na segunda-feira (14), e se estende até 17 de maio, no Espaço Champagnat, em
Brazlândia (DF), o Encontro Marista de Coordenação Pastoral e Pedagógica, que tem por
objetivo dialogar, debater e rezar a dimensão educativa e evangelizadora dos processos e
atividades da Província Marista Brasil Centro-Norte. Preparem-se!

