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Incidência política do CADÊ? no DF 

 

O Instituto Marista de Assistência Social/IMAS iniciou na 
terça-feira, dia 26 de novembro, o processo de incidên-
cia política, no Distrito Federal, do “Relatório Crianças, 
Adolescentes em Dados e Estatísticas – CADÊ? Brasil”. O 
recorte das informações traz a comparação entre os da-
dos de 2010 e 2011 e permite a leitura de indicadores 
por dimensões da demografia, cidadania, saúde, educa-
ção, economia, habitação, justiça e legislação. No dia 06 
de dezembro, em Brasília/DF, será lançada a terceira 
edição do CADÊ? Brasil, com indicadores de 2012. 

O objetivo do processo de incidência política é iden-
tificar os dados mais alarmantes apontados no Relatório 
e promover o diálogo nos espaços de discussões de 
direitos de crianças e adolescentes, como fóruns e con-
selhos estaduais, e refletir sobre as políticas públicas que 
o governo do DF tem implementado. 

A ação é uma iniciativa do Fórum Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente/FDCA e parceiros. Os pri-
meiros estados que participam desta etapa inicial de in-
cidência política são Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e 
o Distrito Federal. O critério de escolha se deu pelas lo-
calidades que, segundo o CADÊ? Brasil, apresentam ín-
dices alarmantes de violação dos direitos das crianças e 
adolescentes.  

Alguns dados do relatório mostram que, no DF, a taxa de 
mortalidade (por mil nascidos vivos) sofreu elevação. Em 
2010, os números marcam 11,88% e, em 2011, aumen-
tou para 12,73%. Já no quesito educação, o número de 
crianças de 4 a 6 anos matriculados na pré-escola subiu 
em 2010 para 22,25%, e, em 2011 para 30,86%. O 
próximo estado a realizar incidência é Pernambuco. 



Província divulga resultado das Olimpíadas  

 

 

 

 

 

Saiu ontem, dia 28 de novembro, o resultado da Olimpíada Provincial de Matemática e 
Olimpíada Marista de Língua Portuguesa. Realizadas nos meses de setembro e outubro, 
as provas têm por objetivo motivar o estudo e o aprimoramento da competência leitora e 
escritora, despertar o interesse pela Matemática e descobrir novos talentos. 

Na Olimpíada de Língua Portuguesa, a primeira colocada foi Ana Luísa de Souza Dantas, 
do Colégio Marista de Natal, com nota final 8,80; seguida por Mariana David Cangussu F. 
Ribeiro, do Colégio Marista São José – Montes Claros; e Jéssica Alves de Souza, do Colégio 
Marista Pio X, em João Pessoa. 

Em Matemática, os dois primeiros lugares foram para os estudantes Pedro Paulo D. P. 
Gorayeb e Ana Flávia Oliveira A. Gusmão, respectivamente, ambos do Colégio Marista São 
José - Montes Claros. A terceira colocação ficou com Davi Ferreira Veronese, no Colégio 
Marista Patamares. 

Os estudantes do 2º ano do Ensino Médio, das unidades educacionais e sociais, fizeram as 
provas da Olimpíada de Língua Portuguesa e os do 9º ano do Ensino Fundamental 
participaram da Olimpíada de Matemática. 

CEMADIPE participa de campeonato nacional de bandas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

O Centro Marista Divino Pai Eterno/CEMADIPE, por meio do projeto social junto aos 
adolescentes e jovens que formam a Corporação Musical CEMADIPE, participa, no dia 07 
de dezembro, do Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, em Taubaté/SP. 



Depois de conquistar o Campeonato Estadual Goiano, em novembro, na cidade de 
Hidrolândia, a 50 km da capital, o grupo garantiu a ida ao evento nacional. 

A Corporação Musical CEMADIPE foi fundada em 2004, no início como grupo de 
percussão, violão e flauta. Com o recebimento dos instrumentos vindos do Colégio 
Marista de Goiânia, já em 2005, a Banda começou a ganhar corpo musical com 
professores de música e dança e a parceria com a Secretaria de Educação do Município de 
Aparecida de Goiânia. Hoje é composta por 45 músicos e 20 dançarinos. 

CMJ-Natal debate extermínio de jovens em seminário 

 
O tema “Enfrentando o Extermínio da Juventude Potiguar” norteará os trabalhos da 4ª 
edição do Seminário sobre Realidades Juvenis, promovido a cada dois anos pelo Centro 
Marista de Juventude de Natal/CMJ. Este ano, o evento será realizado nos dias 29 e 30 de 
novembro, no Teatro Irmão Chanel, do Colégio Marista de Natal.  

“O objetivo deste Seminário é discutir o cenário das juventudes em nossa sociedade, por 
meio de estudos e debates que favoreçam reflexões críticas e possibilitem ações 
transformadoras. Será espaço para debater também as implicações das ações políticas e 
econômicas para a manutenção ou enfrentamento da situação dos jovens, principalmente 
daqueles que vivem nas regiões que mais sofrem com a violência”, explica Francisco 
Pereira, diretor do CMJ.  O Centro Marista de Juventude de Natal disponibiliza formação e 
capacitação de lideranças para jovens em situação de vulnerabilidade.  

Seleção baiana de handebol convoca atletas maristas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os estudantes do Marista Patamares, Caio Kraychete da Silveira Martins, Lucas dos Santos 
Santana, Raphael Araújo Pessôa dos Santos e Raphael Dantas foram convocados para a 



Seleção Baiana de Handebol masculino, categoria juvenil, e participarão do Campeonato 
Brasileiro de Seleções Brasil Olímpico, que acontecerá na cidade de Anápolis, em Goiás, 
no período de 02 a 06 de dezembro. 

Integrantes da equipe de Handebol do Colégio, os atletas foram observados nas 
competições realizadas pela Federação Baiana de Handebol – FBHb, nos acampamentos e 
treinamentos junto ao técnico da Seleção Brasileira, Jordi Ribera. Aluno do 3º ano do 
ensino médio, Caio Kraychete se dedica há cinco aos treinos da equipe de Handebol do 
Colégio. “Quando recebi a notícia da convocação para a Seleção Baiana de Handebol, 
fiquei animado. É uma alegria conjunta, pois os meus colegas me fizeram crescer. Vou me 
empenhar para chegar à Seleção Brasileira”, afirma.  

Para o treinador da equipe, prof. Carlos Adolpho (Cacá), “esses frutos são decorrentes do 
nosso trabalho e da dedicação dos estudantes. Cada resultado é consequência de um 
conjunto de fatores, mas a competência de cada atleta é que define a conquista no final”. 
Na categoria juvenil, os esportistas se destacaram em campeonatos locais e regionais 
durante o ano e conquistaram títulos, como o Campeonato Baiano Escolar e Festival 
Esportivo das Escolas Particulares. 

Estudantes realizam exposição de cordel 

 

 

 

 

 

 

Os educandos do 7º ano do Colégio Marista Dom Silvério desenvolveram atividade 
interdisciplinar, com conteúdos de Língua Portuguesa, Geografia, Educação Patrimonial e 
Arte, que resultou na produção de cordéis e na exposição “Literatura de Cordel. 
Conhecendo e Produzindo”, na unidade educacional.  A técnica da Xilogravura, ilustração 
presente na literatura, foi desenvolvida nas aulas de Arte e a finalização do trabalho 
aconteceu durante as aulas de Produção de Texto. 

Os estudantes assistiram ainda ao filme O Auto da Compadecida, texto com linguagem 
que lhes possibilitou a leitura crítica das realidades retratadas, e assuntos preferidos dos 
cordelistas. 

Fique por dentro 

 A edição 2012 do Relatório CADÊ? Brasil, elaborado pelo Instituto Marista de 
Assistência Social/IMAS, será lançado na próxima reunião do Fórum DCA, nos dias 
06 e 07 de dezembro, em Brasília/DF. 


