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Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

Comitê da Região América Sul se reúne em São Paulo 

O comitê de implantação da Região América Sul 
se reúne, de 13 a 16/11, no Centro de Formação 
da Sagrada Família, em São Paulo (SP), com o 
objetivo de apresentar o status dos projetos 
existentes aos provinciais das cinco províncias 
que formam a Região: Centro-Norte, Centro-Sul, 
Sul-Amazônia, Cruz del Sur e Santa Maria de Los 
Andes.  

Participaram da reunião, representando a Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), o vice-

presidente da UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, e a superintendente de Missão, Manuela 

Suassuna, além do provincial Ir. Ataide José de Lima, como membro do Conselho Regional.  “Durante 

a reunião, organizamos a programação da próxima Assembleia da Região, que ocorrerá no primeiro 

semestre de 2019, em Brasília”, explicou o Ir. José Wagner da Cruz. Além disso, o vice-presidente 

esclareceu que a reunião se propôs, também, a discutir os temas que envolvem a incidência Marista 

na Região América Sul. 

A pauta da reunião previu, ainda, a organização de novos projetos, sugeridos durante a realização da 

última Assembleia, promovida, este ano, em Porto Alegre (RS). “Este encontro em São Paulo é um dos 

mais importantes, porque, diferente dos outros, é o encontro anual, que contempla não só a 

participação dos integrantes do Comitê Regional, mas também do Conselho Regional, composto pelos 

Provinciais das cinco Províncias que compõem a Região, e mais dois Conselheiros Gerais”, esclareceu 

Manuela Suassuna.  

De acordo com a gestora, três importantes pautas de destaque são discutidas na reunião: o Modelo 

Operativo da Região, com sua estrutura de governo e gestão; Iniciativas propostas pelas Províncias 

para o Planejamento Estratégico da Região; Organização do Encontro de todas as Comissões da Região, 

que ocorrerá em Brasília, em abril de 2019. “Por isso, esses dias serão primordiais não só pela 

integração, mas principalmente pelas pautas estratégicas que definem o futuro da Região”, enfatiza a 

superintendente. Na reunião, foram apresentados os novos membros do Comitê regional, que passam 

a integrar o grupo. São eles: Patrícia Lopez, da Província Cruz del Sur, e June Alisson Cruz, da Província 

Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS). Nos dias 15 e 16 de novembro, os conselheiros gerais do Instituto 

Marista, Óscar Martín Vicario e Sylvain Ramandimbiarisoa se juntam ao grupo. 

http://www.champagnat.org/205.php?a=1a&id=116
http://www.champagnat.org/205.php?a=1a&id=455


 
 

Província apresenta resultados da Pesquisa de Clima 

A Pesquisa de Clima Organizacional 2018, retomada após 

10 anos (a última havia ocorrido em 2008), está 

concluída e apresentou ótimos resultados, em vista do 

tempo previsto para respostas e da quantidade de eixos 

apresentados. A adesão geral ficou em 74%, e algumas 

unidades foram bem representativas quanto a este 

percentual: o Centro de Educação Infantil Marista Divino 

Pai Eterno, obteve 99% de participação; o Colégio 

Marista Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), 98% de 

adesão e a Escola Champagnat de Varginha (MG) 

apresentou 96% da cota. São números expressivos que 

representam a importância desta ferramenta para a Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN). 

No total, foram 3.494 respondentes, bem acima da média do mercado, que considera 60% como 

efetividade alta (a Província teve exatamente 74,05%), e, levando em consideração a dispersão estrutural 

e geográfica das unidades que compõem a organização, há que se comemorar este resultado. Para o vice-

presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, “com este resultado expressivo já é 

possível pensar internamente nas ações para as melhorias que foram pontuadas, e para que se coloque em 

prática a servidão, analisando de que forma servimos e como atendemos aos nossos colaboradores”. 

Quanto ao perfil dos respondentes, a grande maioria tem mais de 5 anos de casa, o que impacta 

diretamente nos valores da Instituição. No quesito escolaridade, 64% tem graduação e especialização; o 

público feminino foi o que mais participou, com 65% de adesão; e as gerações X e Y respondem por 

percentuais iguais de representatividade na Província: 44%, Geração X e 40%, Geração Y. 

No que se refere aos eixos temáticos propostos na Pesquisa, os colaboradores elegeram a Qualidade de 

Vida como ponto alto da Instituição, concedendo um percentual de 80,92% a este tópico. Os formatos de 

Liderança apareceram em segundo lugar, com 80,66%, seguido da Gestão Organizacional, que obteve 

80,12%; do Relacionamento Interpessoal, com 69,16% e Satisfação, com 60,76%. Todos estes resultados 

representam 77,67% quanto à favorabilidade geral da Província (a média geral do mercado é de 86%, 

percentual atualizado em 2017). 

Os resultados, apresentados acima, serão divulgados no primeiro semestre de 2019, para toda a Província, 

com os dados individualizados e discriminados, para cada unidade socioeducacional e áreas da Instituição. 

Desta forma, será possível a construção e o acompanhamento do plano de ação, para o desenvolvimento 

dos profissionais e o crescimento da Instituição. 

 



 

 

Evento fala dos direitos das crianças e adolescentes 

 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), por meio da Coordenação de Solidariedade, 

participa do evento da Rede Latino-Americana em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

que acontece no Rio de Janeiro, no Colégio Marista, com o objetivo de revisar e contribuir com as 

Políticas de Direitos Humanos e refletir sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente, na Resolução 113, do Conanda. 

Composta por 26 coalizões nacionais, organizadas em três sub-regiões e localizadas em 19 países na 

América Latina e no Caribe, a Rede pretende promover e influenciar o cumprimento e o exercício dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes por meio da promoção, proteção e defesa desses direitos 

através dos órgãos políticos nacionais, regionais e internacionais. 

Os representantes da Província, no evento, terão a oportunidade de participar de debates promovidos 

pelo Fórum Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes (FNDCA); de exposição do Conanda 

(órgão federal dos Direitos das Crianças e Adolescentes) sobre a temática, com as recomendações 

propostas pelas Conferências; de palestras sobre os contrapontos do Sistema de Garantias e das 

Implicações Jurídicas na Estrutura e Dinâmica do Sistema de Garantias, bem como dos grupos de 

debates, por eixo, que acontecem após as palestras. 

A Província visa, com esta participação no evento da Rede Latino-Americana em Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, fortalecer a capacidade de defesa e do papel de ação social de todos os 

atores da Rede, para a garantia desses direitos na América Latina e no Caribe. Além disso, pretende 

reforçar as ações que já vem realizando na área, e no Comitê de Proteção Integral às Crianças e aos 

Adolescentes, que, recentemente, teve sua composição alterada e divulgada neste Informativo. 

 

 

 



 

 

Prorrogadas as inscrições para o curso de atendimento 

 
 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), por meio da Assessoria de Comunicação 

Organizacional (Ascom), prorrogou, para 18 de novembro (domingo), o prazo das inscrições para o 

Curso de Ead – Formação em Atendimento. O público-alvo do curso são as equipes administrativas e 

pedagógicas das unidades socioeducacionais e as equipes do Escritório Central. 

A inscrição no curso é feita por meio de formulários diferentes. Clique aqui se você é colaborador de 

uma unidade socioeducacional, ou clique aqui se é um colaborador do Escritório Central. 

O objetivo da iniciativa é promover a excelência no atendimento às famílias e aos estudantes de nossas 

unidades, bem como às próprias unidades, por meio dos serviços ofertados pelas superintendências, 

gerências, setores e coordenações e fortalecer os valores e princípios maristas de nossa atuação.  

O curso terá início em 20 de novembro, com duração de quatro semanas, a formação será 

desenvolvida por meio de videoaulas. Os quatro módulos contemplarão os seguintes temas: 

Patrimônio Marista e Cultura Organizacional; Inteligência Emocional; Comunicação Assertiva; e 

Técnicas de Atendimento ao Cliente. Os vídeos possuem, em média, 15 minutos, e podem ser 

assistidos e estudados separadamente ou em conjunto. Por meio da formação em grupo e presencial, 

espera-se possibilitar interação entre os colaboradores, com partilha dialogal e reflexões acerca de 

situações cotidianas de casos e experiências. 

A Província solicita aos gestores que divulguem a iniciativa e incentivem as equipes a participarem, a 

fim de qualificar o relacionamento entre as famílias e as unidades, assim como os serviços ofertados. 

“Minha expectativa com o curso é melhorar o meu trabalho diário, em vários aspectos, em especial no 

relacionamento interpessoal”, relata a recepcionista do Escritório Central, da PMBCN, Girlene Silva, 

que já garantiu a sua vaga na formação. 

Fique por dentro 

 A Assembleia e o Capítulo Provinciais estão se aproximando! Em 7/12, tem início a VI 

Assembleia Provincial, da PMBCN, e, na sequência, dia 11/12, acontece a abertura do Capítulo 

Provincial, que vai eleger o novo governo, para o próximo triênio. Vamos acompanhar! 

http://labin.marista.edu.br/?page_id=1444
http://labin.marista.edu.br/?page_id=1447

