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I Seminário Interamericano sobre o Direito à Participação da Criança, 

do Adolescentes e dos Jovens: Metodologia e práticas para a formação de educadores. 

 

Estivemos reunidos nos dias 30/9 a 05/10/2013 em Curitiba - PR. O encontro deu-se início 

do Auditório da PURCPR, com a mesa-redonda. O Irmão Marista Alvanei Finamor fez a abertura 

do encontro e nos acolheu. Nesse momento houve a participação de algumas organizações sociais e 

também de pessoas que participaram de conferências anteriores. Trataram dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e abriram o diálogo com o 

plenário. 

O Seminário tinha como objetivo 

promover a formação e o intercâmbio de 

experiências que apresentem metodologias e 

práticas que contribuem para o 

desenvolvimento do direito à participação das 

crianças e dos jovens nos diversos espaços 

educativos e da sociedade. 

A dinâmica do encontro era formada 

em grupos. Cada grupo apresentava meios  

utilizados para educar  crianças, adolescentes 

e jovens. Numa dessas dinâmicas de trabalho 

fomos convidados a visitar uma organização que desenvolve o projeto de participação. Coube à 

Cristiane e a mim visitarmos o Lar “Menino de Quatro Pinheiros”. É um lar que abriga crianças e 

adolescentes que estão marcados pela vulnerabilidade social e pelo descaso de governantes que 

negam políticas públicas de qualidade. 

As atividades dos dias 1.º e 2 de outubro se voltaram para um público específico de 

educadores, que compartilharam 19 experiências de ações em que as crianças e os adolescentes 

tiveram garantidos o seu direito de participação. 

O decorrer do seminário, podemos dizer, foi uma troca de experiências acerca da nossa 

participação no atendimento desse público-alvo. 

 

Estratégias de Monitoramento dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes  

O Distrito Marista da Amazônia, na delegação do Ir. João Paulo Vargas e Cristiane 

Auxiliadora, marcou presença no Workshop sobre Monitoramento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, promovido pela Fundação Marista 

de Solidariedade Internacional (FMSI), no Centro 

Marista Marcelino Champagnat, em Curitiba/PR.  

 O evento, que teve como ministrante o Ir. 

Manel Mendoza Prari (Escritório de Advocacia 

pelos Direitos das Crianças, FMSI), ocorreu dos 

dias 03 a 05 de outubro e teve como pauta 

principal a Convenção sobre os Direitos da 

Criança e o Exame Periódico Universal (EPU), 

que é um mecanismo de cooperação baseado em 

um diálogo interativo entre cada Estado 

examinado, Estados-membros e observadores do 

Conselho, a respeito do cumprimento dos direitos 

humanos em cada país. Também participaram do evento 10 Províncias e dois Distritos Maristas das 

Américas, além dos Escritórios da FMSI de Roma e de Genebra.  

Nossa participação foi muito produtiva. Abrimos nossos horizontes para realidades nas quais 

estamos inseridos no atendimento das crianças. Começamos a perceber a existência de falhas que 



podemos corrigir. Pudemos, ao mesmo tempo, buscar meios que, mais à frente, poderão nos ajudar, 

por exemplo: como trabalhar, dentro das nossas perspectivas, os direitos da criança e do 

adolescente, baseados no documento EPU? 

Viemos com a tarefa de montar um documento (EPU), por meio do que já tínhamos em 

nossas práticas e das provocações do encontro, para propor ações que nos levem à participação no 

Conselho dos Direitos Humanos.                                              
Ir.  João Paulo e Cristiane Auxiliadora. 

 

 

UMBRASIL discute desafios e perspectivas na área de Captação de Recursos 
A União Marista do Brasil (UMBRASIL) realizou, no dia 10 de outubro, na Confederação 

Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), em Brasília, o Encontro de Captação de 

Recursos. O evento, organizado pela área de Gestão da UMBRASIL, reuniu mais de 40 

participantes das Províncias e Distrito Maristas, entre outros convidados e palestrantes, que 

discutiram os atuais cenários nacionais e internacionais, tendências, desafios e perspectivas da área 

de captação de recursos.  

Para o coordenador da área de Gestão, Messias Pina, o encontro proporcionou dois 

momentos importantes: o formativo e o de partilha: “Além do cunho formativo do evento, que foi 

muito enriquecedor, tivemos também momentos de benchmarking, com trocas e partilhas de nossas 

experiências, principalmente na 

exposição dos cases apresentados 

pelas Províncias”.  

O secretário executivo da 

UMBRASIL, Ir. Valdícer Civa 

Fachi, acolheu os participantes e 

falou sobre a missão marista dentro 

de um contexto de constantes 

mudanças nos cenários políticos e 

econômicos. “Mesmo com as 

dificuldades em se buscar parcerias 

junto às Políticas Públicas, 

devemos pensar sempre na 

captação de recursos para atender à 

verdadeira missão marista, que é a 

de estar a serviço do bem social e 

da solidariedade”, compartilhou Ir. 

Fachi. (...) 

Além das palestras, três 

cases de sucesso foram 

apresentados por representantes das 

Províncias Maristas, tais como: o Projeto Centro Social Marista de Formação Tecnológica, da 

Província Marista do Rio Grande do Sul; o Imposto de Renda Solidário, do Grupo Marista; e o 

Projeto de Captação de Recursos como estratégia na construção de Políticas Públicas de Economia 

Solidária, da Província Marista Brasil Centro-Norte.  

 
 Fonte: Notícias da União Marista do Brasil, Edição 12 – Ano 2013. Para ler o artigo completo e ter 

acesso às apresentações dos palestrantes, acesse o site: www.umbrasil.org.br 

 

Representando o Distrito Marista da Amazônia, participaram do encontro de Captação de 

Recursos o Irmão Luiz Gerhardt e a coordenadora do CESMAR, Cristiane Auxiliadora, aos quais 

agradecemos tanto pela representação no evento quanto pelos encaminhamentos dele decorrentes.  

O mesmo dizemos ao Irmão João Paulo e a Cristiane, participantes dos encontros de Curitiba. 
                                              Fraternalmente, Ir. João Gutemberg. 


