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Formadores se encontram em Brasília 

Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, os Irmãos 
Formadores da Província se reúnem, em Brasília, na Casa 
Provincial, para planejar as ações de 2014. No segundo 
encontro do ano, o grupo se dedicará à partilha de vida e 
do dia a dia das casas de formação.  

“Queremos ouvir também o formador sobre como se 
sente nos desafios de suas atribuições”, lembra Ir. Ja-
mes Pinheiro, superintendente de Organismos Provin-
ciais. A programação traz ainda a apresentação dos can-
didatos ao Pré-Postulantado, primeira etapa do iti-
nerário formativo dos Irmãos; propostas de organização 
das casas (férias, viagens, etc) e estrutura do Noviciado, 
em Passo Fundo/RS, que terá o Ir. Joaci Pinheiro como 
novo mestre de noviços pela Província. 

Dentre as novidades para o próximo ano, está a parti-
cipação dos Irmãos Rafael Ferreira Júnior e Rubens Fal-
queto no Programa de Formadores, do Instituto Maris-
ta, na Espanha, de janeiro a novembro. 

O Encontro de Formadores, que é organizado pela 
Comissão de Formação e Vida Religiosa e coordenada 
pelo conselheiro provincial Ir. Alexandre Lôbo, também 
tem a presença do provincial Ir. Wellington Medeiros. 
Participam os Irmãos Rafael Ferreira Júnior e Wesley 
Ribeiro, pelo Pré-Postulantado (Vila Velha/ES); Maicon 
Donizete, do Postulantado (Fortaleza/CE); Euzébio Seve-
rino e Adalberto Amaral, pelo Juniorato (Belo Hori-
zonte/MG) e Rubens Falqueto, do Noviciado (Passo 
Fundo/RS), Ir. Márcio Henrique da Costa, coordenador 
da Animação Vocacional e o Ir. Joaci Pinheiro. 



 IMAS realiza Seminário de Educação e Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação Juvenil e Educomunicação. Esse foi o tema da palestra apresentada pelo 
professor Ismar Soares da Universidade de São Paulo/USP, durante o Seminário de 
Educação e Direitos Humanos, realizado pelo Instituto Marista de Assistência Social/IMAS, 
nos dias 30 e 31 de outubro, no Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia/DF. Com o 
tema “A Educomunicação como caminho de participação de crianças e adolescentes”, 
está foi a 3ª edição do evento, com a participação de cerca de 60 adolescentes e jovens. 

Ismar Soares, que coordena o Núcleo de Comunicação e Educação/NCE da Escola de 
Comunicação e Artes da USP, iniciou a apresentação com breve histórico sobre a evolução 
do conceito de Educomunicação, também conhecida como Educom, no final do século 
XIX. “É quando o tema começa ser entendido como direito universal de todos se 
comunicarem, a garantia do direito de expressão e também do acesso às novas 
tecnologias”, explicou. Ele relembrou também os nomes de alguns pioneiros da 
Educomunicação. O francês Freinet, que introduziu o tema da imprensa na sala de aula; o 
doutor Janusz Korczak, dono de um orfanato em Varsóvia, que utiliza o jornal como 
importante instrumento na busca da fraternidade e igualdade.  

Na palestra, o professor traz, ainda, a perspectiva da Educomunicação como prática 
colaborativa e multimidiática, capaz de despertar em crianças e adolescentes o interesse 
de ver o mundo a partir do olhar da ética e da cidadania. “A educomunicação não olha o 
último modelo de tecnologia, funciona independentemente dos recursos disponíveis. 
Trabalha com a escrita, junto com os instrumentos tecnológicos para distribuir algo em 
favor da comunidade para a prática da cidadania. Está ligada à gestão comunicativa, 
democrática e participativa. É uma ação com decisões coletivas, que faz a diferença e une 
pessoas”, enfatizou.  

Ao definir Educomunicação, ele pontuou que o tema ainda é um paradigma, mas orienta a 
evolução da sociedade na base da gestão compartilhada de comunicação. Além disso, o 
professor mostrou algumas metas acerca do tema, dentre elas, garantir o acesso às novas 
tecnologias e à prática da gestão democrática, e a formação de educomunicadores para 
que o conceito circule de maneira adequada.  No evento foram apresentadas, ainda, as 
experiências de Educomunicação Marista, a partir do Projeto Eco@r Jovem, e os relatos 
de outros adolescentes do Distrito Federal  envolvidos com a temática.  



Projeto Interativ Idade recebe o médico Jairo Bouer  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
O psiquiatra Jairo Bouer é o próximo convidado do projeto Interativ Idade Juvenil, em 
videoconferência no dia 07 de novembro, das 16h às 17h30. Com a participação de estu-
dantes do Ensino Fundamental II e Médio, o médico abordará o tema “Juventudes e Afe-
tivissexualidade”. Formado pela Universidade de São Paulo/USP, o convidado também é 
comunicador, com atuação voltada ao comportamento jovem. É colunista da Revista 
Época, do Estado de S. Paulo e do Portal Uol, além de ter escrito 11 livros e audiolivros. 

O Interativ Idade Juvenil é espaço de diálogo e formação da Juventude Marista, idealizado 
pelas gerências Educacional e Social, e a Coordenação de Evangelização da Província. 
Entre as temáticas debatidas ao logo do ano estiveram cidadania e meio ambiente, 
culturas urbanas e empreendedorismo. 

Experiência da Ascom é apresentada no 8º Muticom 

 

 

 

 

 

O Irmão Paulo Martins apresentou o trabalho “Por uma cultura da comunicação: a expe-
riência da Assessoria de Comunicação da Província Marista Brasil Centro-Norte” no 8º 
Mutirão Brasileiro de Comunicação/Muticom, realizado em Natal/RN, de 27 de outubro a 
1º de novembro. 



O texto relata a experiência de criação da Ascom, em 2010, e a trajetória da área e da 
equipe na implementação do Plano de Comunicação provincial. A Assessoria surge da 
necessidade do olhar estratégico sobre o tema, de políticas de comunicação institu-
cional e de acompanhamento das unidades na produção dos instrumentos de inter-
locução com os públicos. Na apresentação, Ir. Paulo destacou também a formação com 
os facilitadores de comunicação e marketing das Unidades e gestores. 

O Mutirão Brasileiro de Comunicação, iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil/CNBB, tem por objetivo reunir comunicadores, pesquisadores, agentes de pastoral 
e representantes da Igreja e sociedade civil para refletirem, sobre a democratização e 
políticas de comunicação, bem como as relações entre a Igreja Católica, a sociedade e a 
cultura contemporânea. Palestras, painéis, oficinas  e grupos de trabalho fazem parte da 
programação. 

Atletas de Maceió ganham medalhas em Torneio Nacional  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

A atleta Marista de Ginástica Rítimica/GR, Maria Eduarda Arakaki, ficou em primeiro lugar 
geral, na categoria pré-infantil individual nível 2, no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, 
realizado de 24 a 26 de outubro, em Caxias do Sul/RS. Na classificação geral por equipe, o 
Colégio Marista de Maceió ficou em 3º lugar.  

A estudante também ficou em primeiro lugar no aparelho arco e 4º lugar no individual 
mãos livres. Na categoria Juvenil Individual Nível 1, a atleta Sabrina Carvalho de Melo 
ficou em 3º lugar no aparelho maças, em 6º lugar no aparelho fita e em 5º lugar geral por 
aparelho. No conjunto pré-infantil Bola, a equipe de atletas Marista levou a quinta colo-
cação. O Marista de Maceió participou com 11 atletas. 

Fique por dentro 

 O Ir. Joarês Pinheiro é o novo subdiretor de El Escorial, casa de formação do Instituto �

Marista, na Espanha.  Ele substitui o Ir. Joaci Pinheiro, novo mestre de Noviços, agora 
com atuação em Passo Fundo/RS. 

� O próximo Microrregional da Animação Vocacional será realizado em Ribeirão das Ne-
ves/MG, com representantes da Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

� O Encontro Marista de Missão e Gestão da UMBRASIL será realizado, entre os dias 05 a 
07 de novembro, em Porto Alegre/RS. 


