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Maristas se unem por uma causa solidária 

O grupo Pró-Refugiado Venezuela, composto por 
colaboradores do Escritório Central, em Brasília 
(DF), se mobilizou, desde que a Campanha de 
Mobilização pela causa dos Refugiados foi 
lançada pela Província Marista Brasil Centro-
Norte, e conduziu uma ação pra lá de solidária! 
Em uma atividade promovida por eles (venda de 
rifas), arrecadaram o valor de R$ 9.260,00 (nove 
mil duzentos e sessenta reais) e, retirados os 
valores dos prêmios, conseguiram comprar três 
passagens aéreas, para trazer ao Brasil familiares 
da colaboradora venezuelana Ana Rojas Farfan. 
De Boa Vista (RR), os filhos Elias e Eva Farfan, e a 

sobrinha Genesis Farfan, partiram, na última quarta-feira (24), para Brasília (DF), e, aqui, se instalaram 
junto à Ana Rojas, que havia sido contratada pela Província, em maio deste ano, também como parte 
das ações da Campanha pela causa dos Refugiados. No dia 25, a família foi recebida pelo presidente 
das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. Ataide José de Lima, para apresentações e partilhas. 

Em parceria com o Rotary Club de Taguatinga Leste, local onde foram realizados os sorteios das rifas, 
e a significativa venda dos bilhetes, o grupo Pró-Refugiado Venezuela pretende, a partir de agora, 
auxiliar os novos integrantes da família Farfan a entrarem para o mercado de trabalho. De acordo com 
Wilson Fernando Pereira da Silva, coordenador do grupo, este auxílio vai propiciar um aumento na 
renda familiar, os ajudando a ter uma vida digna, em solo brasileiro. “Além de ajudá-los no que se 
refere ao trabalho, o restante da quantia da venda das rifas irá para a compra de mantimentos e para 
outra ação pontual que o grupo deve realizar em breve”, declarou Wilson. 

Para o Ir. José Wagner da Cruz, vice-presidente das mantenedoras UBEE/UNBEC, à frente do projeto, 
desde o seu lançamento, esta ação concreta confirma a sensibilização que a Campanha alcançou junto 
aos colaboradores, e que a missão da Província reverbera, pessoalmente, em quem aqui trabalha. 

Conheça os anjos da Família Farfan – Wilson Fernando Pereira da Silva, Leomar da Mata, Marinete 
Paz, Gustavo Ornelas, Clemilson Graciano, Sanoete Silva, Edson Luiz Severino, Michelle Diniz, 
Bernadete Silva, Estevão Santos, Edna Rodrigues, Marcelo Oliveira, Deysian Araújo e Maria Rita Araújo. 

Integrantes do grupo Pró-Refugiado, Ana Rojas e seus familiares - Foto: 
Cristiano Giamarco / ASCOM  



 

 

Vem para o #DicaMaristaEnem! 

O Colégio Marista Champagnat, de Taguatinga (DF), 

juntamente com os outros dois colégios da rede, no 

Distrito Federal, promoverá um aulão preparatório ao 

Enem, no qual pretende reunir 700 alunos das redes 

pública e privada, no Museu Nacional da República. É o 

projeto #DicaMaristaEnem – aulão preparatório de 

revisão de conteúdo para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), que será realizado em 1º de novembro 

(quinta-feira), das 7h30 às 12, no Museu Nacional. 

Além da revisão, a programação do evento também 

seguirá o viés motivacional. Professores estarão 

fantasiados, haverá paródias, encenação teatral com 

personagens que vão retratar, de forma lúdica, os 

principais conteúdos abordados em sala de aula. De acordo com a coordenadora do evento, Michelle 

Jordão, da União Marista do Brasil (UMBRASIL), além de fortalecer a união dos três colégios Maristas 

de Brasília, o evento tem o intuito de ajudar os estudantes a ter um controle emocional e a maximizar 

o potencial de desempenho na prova. 

 “O Enem tornou-se umas das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, o evento 

reforça essa importância, será uma experiência rica, somando estratégias diferenciadas. Além disso, 

convidamos estudantes de 6 escolas públicas do DF para participar da interação. Esperamos que esse 

momento de descontração traga bons resultados, reforçando o conhecimento”, declarou Michelle. 

A iniciativa dos Colégios Maristas engloba a participação de 300 estudantes do 3º ano da rede pública 

do DF (CEM 09 de Ceilândia; Instituto Pró Educação e Saúde – Proeza; Centro Educacional 15 de 

Ceilândia; Centro de Ensino Médio da Asa Norte, Centro de Ensino Médio Setor Oeste e Centro de 

Ensino Médio Setor Leste).  Além do transporte e alimentação, os estudantes serão contemplados com 

o kit #DicaMaristaEnem com camiseta, caderno e caneta.  

Para a diretora do Colégio Marista de Taguatinga (DF), Márcia Nunes, este projeto representa um 

ganho não só de conhecimento, como também de como se comportar no dia da prova. “Uma boa 

avaliação não se faz somente com o conhecimento das disciplinas, se faz, quanto ao quesito emocional, 

com o equilíbrio de uma mente tranquila e controlada. É a junção do aprendizado com o equilíbrio 

emocional que traz bons resultados para o estudante”, esclareceu. (Com informações do Colégio) 

 

Estudantes Maristas – Foto: divulgação   



 

 

Recuperação de Crédito pretende ampliar comunicação 

A área de Recuperação de Crédito, da Província 

Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), atua, junto 

aos pais e responsáveis, muitas vezes por meio das 

unidades socioeducacionais da Província, na 

cobrança das mensalidades que estão em atraso. 

Para tornar o trabalho mais ágil e, também, mais 

atualizado com as modernidades digitais, o setor 

pretende lançar, em 2019, um projeto de 

comunicação, no qual disponibilizará aos clientes 

ferramentas como o Whatsapp, para facilitar o 

acesso à área, e, com isso, melhorar o retorno das 

cobranças. 

Atualmente, os meios de comunicação da área 

funcionam muito bem, sendo que o e-mail é a fonte 

mais utilizada para contato. Em seguida, estão o 

telefone e o chat de atendimento. Todas estas ferramentas de comunicação funcionam em perfeitas 

condições, e, juntamente, com o trabalho dos colaboradores, são responsáveis por um retorno de até 

70%, ao ano, quanto à recuperação dos créditos. 

De acordo com a coordenadora da área, Janaína Passos, com a implantação do novo projeto, para o 

próximo ano, este percentual tende a aumentar, pois o Whatsapp, hoje, é um dos meios de 

comunicação mais ágeis, e as empresas o estão adotando para fins comerciais, com regras de uso e de 

atendimento. “Será um facilitador para a PMBCN e mostra aos clientes que estamos antenados com 

as novas tecnologias do mercado, favorecendo o atendimento e a resolução das pendências”, afirmou. 

A ideia é ampliar o acesso ao setor, não só pelo Whatsapp, mas também por meio de outras redes 

sociais, que se adequarem ao projeto e também às demandas da área. Com isso, pretende-se deixar a 

área de Recuperação de Crédito menos austera e mais “acessível” a quem se dispõe a negociar. 

Um jeito Marista de cobrar – a área de Recuperação de Crédito Marista faz parte da Instituição, isto 

é, não é um setor terceirizado, o que, segundo Janaína Passos, é um diferencial de mercado, pois as 

empresas de educação terceirizam este tipo de serviço. Por estar dentro da organização, é possível 

personalizar o atendimento, criar vínculos e demonstrar credibilidade para o cliente. Com isso, os pais 

ou responsáveis conseguem negociar melhor, e, para a Província, o retorno é quase sempre alcançado. 

 

Equipe da área de Recuperação de Crédito - Foto: divulgação 



 

 

Formadores da PMBCN se reúnem em Brasília 

São quatro as Casas de Formação Marista, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 

e, nesta semana (25 a 27/10), os Irmãos se 

reúnem, na Casa Provincial, em Brasília (DF), para 

rever os Planos de Formação e projetar os 

horizontes de trabalho para os próximos anos. A 

Reunião de Formadores reuniu os Irmãos 

Fabrício da Cruz, Joarês de Sousa, Rafael Ferreira, 

Demilton Santos, Joilson Toledo, Joventino 

Laquini, Silfredo Klein, Márcio Henrique da Costa 

e José Augusto Júnior para traçar as perspectivas 

para 2019, e partilhar as notícias e 

conhecimentos das etapas de formação do Pré-Postulado, Postulado, Noviciado e Juniorato. 

Na Reunião de Formadores também houve a presença do sociólogo Ricardo Mariz, coordenador da 

área de Missão e Gestão, da União Marista do Brasil (UMBRASIL), que apresentou palestra sobre como 

“abrir os horizontes”, na perspectiva das Casas de Formação Maristas. O idealizador do canal Esquina 

do Pensamento e conselheiro do Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), falou aos Irmãos sobre os aspectos que norteiam o trabalho dos formadores, e como 

novos horizontes podem se abrir neste significativo trabalho relacionado à formação dos Irmãos 

Maristas. 

Para o Ir. Márcio Henrique da Costa, coordenador da Animação Vocacional, do Setor de Vida 

Consagrada e Laicato, da Província, a Reunião de Formadores é um momento de apresentar os jovens 

vocacionados que irão entrar na formação marista em 2019, partilhar as diversas experiências do 

processo de formação, avaliar e dialogar sobre o planejamento e itinerário da formação inicial da 

Província, para os próximos anos.  

A Reunião de Formadores é promovida, anualmente, pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, com a 

intenção de ser um encontro de atualização e preparação contínua para o desempenho da função. O 

objetivo é partilhar o trabalho formativo e questões relativas ao dia a dia das casas de formação, bem 

como propiciar momentos de oração e estudo para os formadores, sobre os cenários e perspectivas 

do Instituto Marista, da Região América Sul e do Brasil. 

Fique por dentro 

 A videoconferência de lançamento da Campanha da Fraternidade 2019 vem por aí! Será dia 

7 de novembro, das 18h15 às 20h, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Todos os 

professores e as equipes de pastoral e pedagógica estão convidadas a participar! 

Reunião de Formadores da PMBCN - Foto: divulgação 


