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Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

Província recebe representantes maristas do México 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) recebeu, 
de 29/10 a 1º/11, em Águas Claras (DF), a visita de dois 
representantes da Província México Ocidental, o 
coordenador da Animação Vocacional, e também 
Conselheiro Provincial, desde julho de 2018, Ir. Melesio 
Tiscareño, acompanhado de Adriana González, que, há 
três anos, atua na área do Economato.  

 Os visitantes foram recepcionados pelo provincial e 
diretor-presidente da UBEE-UNBEC, Ir. Ataide José de 
Lima, que na oportunidade destacou a importância do rico 
momento de partilha e da troca de experiências e boas 

práticas entre as Províncias. Acompanhado pelo vice-presidente da UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, 
dos Irmãos e executivos do Escritório Central, durante quatro dias de intenso trabalho, a equipe mexicana 
conheceu os principais projetos das superintendências, gerências e coordenações da PMBCN. “A 
oportunidade de apresentar as áreas para outra Província é a chance de olharmos para nós mesmos e 
reavaliarmos a caminhada feita em busca de sermos melhores”, destacou Ir. José Wagner Cruz.  

Os visitantes, que antes de passarem pela Capital Federal, estiveram na cidade de Curitiba (PR), para o 
encontro de formação de ecônomos, decidiram aproveitar a viagem pelo País para conhecer a estrutura da 
PMBCN. “Optamos por vir a Brasília para conhecer como funciona a atuação estratégica da Província, que 
serviços desempenha, compartilhar experiências, e aprender para aplicar os conhecimentos em nossa 
Província, pois estamos no momento de renovação do plano estratégico, para adequá-lo aos apelos do 22º 
Capítulo Geral”, declarou Ir. Melesio Tiscareño. 

Sobre os projetos da PMBCN, Ir. Melesio pontuou a organização e o detalhamento das funções e 
instrumentos que integram as ações educativas e pastorais desenvolvidas nas unidades, além da animação 
vocacional. “Em nossa Província não temos projetos tão detalhados, e não contamos com instrumentos 
precisos para medir a satisfação das pessoas que servimos. Vamos precisar passar por toda uma 
mensuração de indicadores e de criação de manuais para centralizarmos alguns processos, em vista do 
fortalecimento da nossa missão”, contextualizou o Conselheiro Provincial, ao destacar a relevância do 
trabalho da comunicação, no que se refere ao cuidado com a imagem institucional e com os valores 
maristas, como presença, espírito de família e amor ao trabalho.  Adriana González pontuou a transparência 
no acesso às informações financeiras como um dos maiores aprendizados. A equipe regressa ao México na 
sexta-feira, dia 2 de novembro.  

Adriana González e Ir. Melesio Tiscareño - Foto: Ascom 



 

 

Rumo à Assembleia e ao Capítulo Provincial 

Na última terça-feira (30/10), os Irmãos da Província 
Marista Brasil Centro-Norte se reuniram, por meio de 
videoconferência, para o evento de preparação para a 
VI Assembleia e Capítulo Provincial, que serão 
realizados em Mendes (RJ), entre os dias 7 e 14 de 
dezembro, de 2018. 

Nesta videoconferência preparatória, na qual 
estiveram presentes o provincial, Ir. Ataide José de 
Lima, o vice-provincial, Ir. Adalberto Amaral, o vice-
presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. José 
Wagner da Cruz, o ecônomo, Ir. Renato Augusto da 
Silva, e o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, 

Ir. José Augusto Júnior, foram apresentados os elementos textuais para subsidiar as atividades e as ações 
durante a Assembleia e o Capítulo Provincial, além da programação prévia dos eventos. 

Para o provincial, Ir. Ataide José de Lima, a VI Assembleia e Capítulo Provincial são eventos institucionais e 
eclesiais, pois eles confirmam que a missão, em primeiro lugar, é da Igreja, e, nós a assumimos e a 
desenvolvemos por delegação. “Participar da dinâmica do Capítulo Provincial é um dom concedido a cada 
capitular para formar, durante um breve espaço de tempo, uma grande comunidade que deverá 
testemunhar a fraternidade, o diálogo, a partilha e tantos outros valores que caracterizam o nosso jeito de 
ser Maristas de Champagnat”, declarou o provincial. 

Os documentos estratégicos Relatório do Triênio 2016-2018, Governança Corporativa e o Plano 
Estratégico 2014-2023 foram encaminhados aos Irmãos, como forma de auxiliá-los na preparação da 
síntese que antecipará aos trabalhos durante os principais eventos, para o próximo triênio. A ideia é que a 
VI Assembleia e o Capítulo Provincial sejam espaço para dialogar sobre os temas dispostos nos documentos 
acima mencionados, e não um espaço para apresentações e depois diálogos. 

De acordo com o Ir. José Wagner da Cruz, a síntese dos documentos, preparada pelos Irmãos, já traz 
apontamentos valiosos para se traçar as prioridades para o próximo triênio. “Com a absorção antecipada 
das questões estratégicas e operacionais da Província será mais fácil chegar na Assembleia e no Capítulo 
Provincial com as respostas, ou, em última hipótese, com as opções a serem decididas”, esclareceu. 

Quanto à programação, apresentada pelo Ir. José Augusto Júnior, a VI Assembleia promoverá momentos 
de Ver, Julgar e Agir, durante os três primeiros dias do evento, e, no dia 10 de dezembro, os capitulares 
farão uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida (SP), onde, 
dentre outras atividades, celebrarão os votos dos novos Irmãos Maristas. Já o roteiro do Capítulo Provincial 
começa dia 11 de dezembro, com a abertura do encontro, dando sequência à posse de recondução do 
provincial, Ir. Ataide José de Lima (12/12), eleição do Conselho Provincial, para o próximo triênio (13/12), 
e, encerramento com a celebração de envio, em 14 de dezembro. 

 

Reunião preparatório para Assembleia e Capítulo - Foto: Ascom 



 

 

UMBRASIL lança Relatório Social 2017 

Na próxima segunda-feira (5), a União Marista do Brasil 

(UMBRASIL) fará o lançamento do Relatório Social do 

Brasil Marista 2017. Coordenado pela UMBRASIL, o 

documento contribui para registrar as ações desenvolvidas 

pelas Unidades das Províncias do Brasil Marista.  

Esta edição, em especial, celebra os 200 anos do Instituto 

Marista. Em 2 de janeiro de 2017, completaram-se dois 

séculos desde que Marcelino Champagnat iniciou a sua 

obra. Alcançar dois séculos de atuação no mundo é, sem 

dúvida, motivo de celebração e orgulho. É, também, a 

oportunidade para relembrar o sentido da existência e da 

missão marista. 

A novidade desta edição é que os conteúdos serão disponibilizados em duas versões: digital e pocket. 

Na versão pocket, que será impressa, o leitor contará com informações selecionadas que trarão mais 

dinamismo ao apresentar a Instituição. Na versão digital, os dados serão expostos de forma mais 

robusta, detalhando as informações e servindo de consulta complementar à versão pocket, sempre 

que necessário. 

As informações apresentadas nos dois formatos destacam as ações do Brasil Marista por meio de 

dados gerenciais nas áreas de atuação Marista (direitos humanos, educação, saúde, solidariedade, 

evangelização e editoração) e as ações voltadas para a responsabilidade socioambiental.   

Em 2017, o Brasil Marista se destacou na Educação Básica, com mais de 86 mil estudantes 

matriculados, criou espaços que inspiram aprendizagem, avançou em práticas destinadas à formação 

docente e promoveu a vivência da fraternidade e da solidariedade. 

Há dez anos, o Relatório Social tem se destacado como um importante documento de prestação de 

contas junto aos seus públicos de interesse: Irmãos Maristas, Leigos e Leigas, colaboradores, 

professores, educadores sociais, estudantes e educandos, pacientes dos hospitais, ex-alunos, 

associações e organizações eclesiais, organizações públicas, instância política, parceiros e imprensa.  

O Relatório Social do Brasil Marista é o resultado do trabalho de milhares de corações maristas que, 

diariamente, vivenciam e disseminam os valores humanos e cristãos revelados por São Marcelino 

Champagnat. 

 



 

 

Província divulga resultados das Olimpíadas Maristas 

 
A Gerência Socioeducacional, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN), divulgou o resultado 

das Olimpíadas Maristas de Língua Portuguesa e de 

Matemática. Cada equipe participante desenvolveu, 

respectivamente, uma letra de canção e um clipe 

inéditos, sobre o tema em prol da “não violência”, e 

um aplicativo sobre o tratamento que o lixo recebe 

nas comunidades onde os alunos estão inseridos. 

Os clipes inéditos, compostos com as respectivas canções, que alcançaram as três primeiras 

colocações, na Olimpíada Marista de Língua Portuguesa, foram: 1º lugar – canção Mas,... e você?, do 

Colégio Marista de Natal (RN); 2º lugar – canção Eu, esperança, do Colégio Marista Pio XII – Surubim 

(PE); 3º lugar – canção Tô bem, do Colégio Marista São José Tijuca – Rio de Janeiro (RJ). 

Na Olimpíada de Matemática, as equipes vencedoras são: 1º lugar – aplicativo voltado para as 

questões sociais e ambientais, do Colégio Marista Dom Silvério – Belo Horizonte (MG); 2º lugar 

– aplicativo ECOTOP, do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha – Vila Velha (ES); 3º lugar – uso da 

composteira – lixo orgânico, do Colégio Marista São José Barra – Rio de Janeiro (RJ). 

De acordo com a analista Educacional, da Gerência Socioeducacional, Rosana Muniz, os estudantes 

são incentivados a praticar a autoria, o protagonismo e a criatividade, contribuindo para a ampliação 

e a prática dos conhecimentos relacionados ao componente curricular de Língua Portuguesa. Em 

relação à Olimpíada de Matemática, a analista Educacional, Andreia Júlio, afirma que o mais 

importante foi despertar a criatividade dos alunos e a capacidade crítica frente à situação do 

tratamento do lixo em nossas cidades. “Nossos alunos são extremamente criativos e isso foi 

demostrado com os trabalhos desenvolvidos e realizados”, finalizou Andreia. 

Cada equipe vencedora será premiada, em cerimônia a ser realizada pelas unidades socioeducacionais 

vencedoras, conforme a classificação das olimpíadas. 

Fique por dentro 

 Começa hoje (1º), no Colégio Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte (MG), o Intercâmbio 

Marista de Fé, Arte, Cultura e Esporte, que reunirá 10 unidades maristas e 520 estudantes, 

em quatro dias de atividades, garantindo o acesso ao conhecimento por meio da vivência na 

prática. 


