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Ir. Vilma Tallone visita a Inspetoria

Ir. Vilma Tallone, ecônoma geral
do Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA), esteve na
Inspetoria Nossa Senhora da Penha/
BRJ nos dias: 21 a 25 de maio.

Durante estes dias seguiu um
cronograma bem intenso de visita às
comunidades: Instituto N. S.

Auxiliadora/Rio; Casa Madre
Marchese de Niterói; Instituto N. S.
da Glória de Rio das Ostras e de
Macaé; Instituto Profissional Laura
Vicunha e Centro Educacional N. S.
Auxiliadora de Campos e finalizou
com o Projeto Crescendo Juntos de
Belford Roxo.

Nos encontros com as Irmãs e
administradores das várias obras
visitadas sinalizou pontos importantes
sobre “O sentido da economia no
carisma salesiano”, abordando a
importância da gestão não só como
um modo de agir, mas um modo de
ser. “Tudo que temos, todo o
patrimônio financeiro que possuímos
deve estar a serviço da missão, isto é,
dos jovens necessitados, pois não é
salesiano ficar conservando o capital.
Como dizia Dom Bosco: ‘Conservar
para acumular fecha a mão à
Providência’”, afirmou Ir. Vilma.

Ir. Ana Teresa conclui: “A
passagem de Ir. Vilma confirmou em
nós o verdadeiro espírito da pobreza
que professamos como religiosas e o
sentido da pertença ao carisma de
Dom Bosco e Madre Mazzarello que
desde as origens nos remete ao Jovem
mais necessitado. Nosso obrigada a
Deus pelas palavras ousadas e
corajosas que nos desafiam e também
nos colocam no caminho de
seguimento de Jesus Cristo – o Bom
Pastor.”

Encontro de Formação de Pastoral

Nos dias 05 e 06 de maio na Casa
de Retiro São José, em Belo
Horizonte, aconteceu o Encontro
de Formação de Pastoral da Rede
Salesiana Brasil onde estiveram
presentes membros das Escolas e

Ações Sociais das Inspetorias
Nossa Senhora da Penha (FMA),
Madre Mazzarello (FMA) e São
João Bosco (SDB). Um encontro
marcado pela incansável busca
de uma ação pastoral salesiana

que encontre sempre mais seu
modelo na caridade de Cristo
Bom Pastor, onde as crianças,
adolescentes e jovens são o
centro.

As abordagens temáticas ficaram
por conta do Padre José Ricardo
Mole com o tema: “A Pastoral
Juvenil Salesiana e Juventude
Atual: desafios e respostas do
Carisma Salesiano”; Irmã Jane
Maria da Silva apresentou os
Atos do XXIII CG; Professor
Antônio Boeing refletiu sobre
“Educar hoje e amanhã: uma
paixão de excelência acadêmica e
evangelizadora que se renova”;
Irmã Sílvia com o tema: “A RSB –
Social e as Convicções
Fundamentais da Pastoral
Juvenil Salesiana”.
O grupo saiu revigorado e
animado para retomar a missão
contribuindo cada vez mais na
construção de uma escola em
pastoral.
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INSG/Castelo - Macaé

Música, teatro, dança e muita
emoção marcaram o ponto mais
alto da Festa de Nossa Senhora
Auxiliadora preparada pela
comunidade educativa do Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/
Castelo e da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA), na
noite de terça-feira, dia 24 de maio.

Mais de 300 pessoas foram
envolvidas na realização do
espetáculo cujo tema este ano foi
“Maria, Mãe da Misericórdia”,
fazendo referência ao Ano Jubilar
da Misericórdia instituído pelo
Papa Francisco.

A festa começou com a
apresentação do Coral Clave de Sol,
que cantou as músicas “Para ser
feliz” (Elias Muniz), “A Escolhida”
(Paulo Cesar) e “Um mundo
melhor” (Cristina Mel); e seguiu
com a encenação intitulada “Maria
Auxiliadora, Mãe da Misericórdia”.
A peça teatral contou a história de
um anjo chamado Tobias que
recebeu de Deus a tarefa de buscar
uma solução para as tragédias
desse mundo e, nessa jornada,
contou com o apoio da experiente
anja Rafaela e da perspicaz anjinha
Joana. Os personagens foram

interpretados por professores,
alunos do Castelo e FSMA e com
coreografias apresentadas pelos
alunos.

- Mais uma festa. Festa em
homenagem a Maria – nossa
Auxiliadora. E festa porque o
empenho e a participação de todos
se vez visível, gerando beleza e
fraternidade. Agradecemos aos
pais e responsáveis, aos
funcionários e professores, e
especialmente aos nossos alunos,
que garantiram um lindo
espetáculo em homenagem à Maria
Auxiliadora – afirmou a Diretora
Geral, Ir. Rosa Idália.

Uma noite de emoção e devoção
à Maria. Assim foi a homenagem do
CENSA à Nossa Senhora Auxiliadora.
A Grande Festa de Maria aconteceu
em 20 de maio e contou com a
participação de toda a escola e muitos
devotos que se uniram à Caminhada
de Fé que deu início à homenagem.
Com velas acesas e em procissão,
caminharam ao redor da escola
fazendo oito paradas com orações e
reflexões ilustradas com encenações,
balé, cantos, balões e fogos. Entrando
no ginásio de esportes, a Celebração
Eucarística foi concluída por Pe.
Murialdo Gasparet e culminou com a
coroação de Nossa Senhora. Um
terceiro ano emocionado subiu ao
palco e juntos protagonizaram o
momento maior sob as palmas e
cantos dos devotos de Maria.

CENSA

Grande Festa de Maria Auxiliadora
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INSG/Castelo - Rio das Ostras

No dia 24 de maio, no Colégio
Castelo de Rio das Ostras,
(INSGRO) a família salesiana
esteve mais uma vez reunida para
a celebração em honra a Nossa
Senhora Auxiliadora.

O Ano Santo da Misericórdia,
proclamado pelo Papa Francisco,
inspirou as homenagens à Maria,
a Mãe da Misericórdia. A festa e
Coroação de Nossa Senhora
Auxiliadora fez memória à devo-
ção do povo brasileiro, que sempre
confiou à Mãe de Jesus, especial
intercessão para alcançar a Miseri-
córdia do Pai.

Ir. Neuza Zampirolli, diretora
do Colégio Castelo, iniciou a festa
lembrando de que Maria sempre
foi a intercessora, a medianeira.
Ressaltou ainda que nas Bodas de
Caná ela revela o mistério para  a
festa não acabar: “Fazei tudo o que
Ele vos disser”. Dessa forma

encerra o pensamento que norteou
as encenações e orações desse dia
“Confiemos à Mãe Auxiliadora
nossos pedidos e a vida do povo
brasileiro, que neste momento
passa por grandes desafios” disse.

A figura da Mãe misericordiosa
na cultura brasileira constitui uma
presença constante, assim, durante
a festa as cinco regiões do país
foram representadas por suas
principais devoções marianas em
forma de um cordel que encenou a
fé do povo brasileiro.

O Círio de Nazaré, a festa de
Nossa Senhora da Penha e as
romarias à Aparecida do Norte
foram representadas pelos alunos,
que devidamente caracterizados,
representaram essa fervorosa fé e
a todos emocionou. O ponto alto da
festa foi a participação das famílias
dos alunos que atuaram junto a
seus filhos e trouxeram seus reais

pedidos para entregar a Nossa
Senhora.

Um grupo de ex-alunos
salesianos participou ativamente
na preparação da festa, o que
tornou ainda mais emocionante as
homenagens neste dia. Depois de
entrarem solenemente em procis-
são trazendo pequenas bandeiras
onde se lia “Ex-aluno, para sempre
Salesiano”, rezaram junto com os
educadores o Angelus.

Momento de maior emoção, a
coroação de Nossa Senhora
Auxiliadora, pelos alunos do 3º
Ano do Ensino Médio, encerrou a
celebração da noite. Demons-
trações de fé e entrega em oração
marcaram as homenagens e
lembraram de que este é um ano de
reconciliação e um convite a
experimentar, pela intercessão de
Maria, a Misericórdia do Pai.

Grande Festa de Maria Auxiliadora
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No dia 24 maio a Comunidade
Educativa do Instituto Profissional
Laura Vicunha realizou sua festa
maior em homenagem ao dia de Nossa
Senhora Auxiliadora, momento de
muita alegria e de muita fé.

A festa teve seu início com a
palavra de acolhida da diretora do
Instituto Ir. Claudia Pianes, que
acolheu a todos os presentes com o
calor do coração salesiano! Após esse

momento o Padre Murialdo Gasparet
deu início a celebração da Santa Missa.
Durante a mesma, os alunos do
Ensino Fundamental I e do Ensino
Fundamental II realizaram belís-
simas apresentações, permitindo aos
participantes momentos de intensa
emoção.

A quadra da escola estava
lotada: alunos, ex-alunos, familiares,
amigos, Irmãs!

Laura Vicunha

Aconteceu dia 24 de maio, na
quadra do INSA, a festa de Nossa
Senhora Auxiliadora (com o tema

“Maria, Mãe da Misericórdia,
Auxiliadora Nossa”) e a celebração
dos 80 anos do INSA.

INSA

A celebração da Eucaristia foi
presidida pelo Pe. Pascoal (SDB) e
contou com a presença de toda a
comunidade educativa do Instituto.

Vários momentos tocaram o
coração dos presentes: a entrada de
80 bandeiras, simbolizando cada
ano de existência do INSA; a entrada
da Crônica do Instituto com
registros desde o ano de 1936, e a
coroação de Nossa Senhora,
momento em que Ela é reconhecida
como rainha pelos seus méritos de
serva e discípula fiel. Maria é MÃE e
AUXILIADORA. Sua presença é
constante na vida de todos, pois Ela
foi preparada por Deus para ser a
Mãe de Jesus.

Encerrando a noite, os presentes
puderam assistir a Valsa das Flores,
apresentada pelas alunas de ballet da
Companhia de Dança Márcia
Lacombe.

Destaca-se a presença de Ir. Ana
Teresa Pinto - inspetora, e de Ir.
Vilma Tallone - ecônoma geral do
Instituto das FMA.

O momento mais esperado e que
também encerrou a noite foi a coro-
ação de Nossa Senhora Auxiliadora
realizada pelos alunos do 9° ano!

Toda comunidade educativa
celebrou Maria Mãe da misericórdia.

“É um momento de muita
emoção, pois além de celebrarmos o
dia da nossa Mãe Maria, percebemos
também que estamos a caminho de
uma nova fase em nossas vidas. ” Disse
Esther Severiano aluna do 9° ano.
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Dia 24/05, na (quase) Paróquia
São Vicente de Paulo, a Comunidade
Educativa do Projeto Crescendo
Juntos - PCJ - e demais Comunidades
Eclesiais, comemoraram com as
Filhas de Maria Auxiliadora a grande
festa de N.S. Auxiliadora. A missa foi

celebrada por D.Luciano Bergamin
(CRL), bispo de Nova Iguaçu e co-
celebrada pelo pároco Pe. Célio. O
momento foi marcado pela alegria e
participação entusiasmada das crian-
ças e adolescentes do PCJ que can-
taram vibrantemente (após vários

ensaios animadíssimos com Ir. Rita
Cristina!). E mais: preparadas por Ir.
Maria Rita, as jovens Lavínia e
Lorrayne declamaram, com grande
beleza, um poema em louvor a Nossa
Senhora.

Na homilia, D. Luciano destacou
a importância de ouvir e ser obediente
à voz do Filho - como recomenda
Maria, a grande Auxiliadora! Em
seguida, deu a palavra para as Irmãs
explicarem como nasceu essa devoção
para D.Bosco e para sua Família
Salesiana e ainda parabenizou pelo
importante trabalho das mesmas
junto às crianças, adolescentes e
jovens em Vila Pauline.

No final da missa, após a mar-
cante Coroação de N. S. Auxiliadora,
as Irmãs cantaram o hino delas: “Ó
qual sorte somos Filhas de Maria
Auxiliadora”!

Toda Paróquia em gratidão às
Irmãs concluiu a noite partilhando um
delicioso bolo.

Casa Betânia

Casa Nossa Senhora da Paz

No dia 31 de maio o Centro
Comunitário Educativo Esperança
do Futuro, em Resende, viveu um
momento especial junto às Filhas de
Maria Auxiliadora: foi realizada a
festa em louvor a Nossa Senhora
Auxiliadora!

A festa foi celebrada com uma
coroação, que iniciou com a Irmã

Maria Caliman dando as boas vindas
e expressando sua alegria de retornar
de viagem e no mesmo dia celebrar a
festa de Maria.

A educadora Helen Alencar
lembrou a todos os presentes que as
Irmãs são Filhas de Maria Auxiliadora
e esta festa é importante para elas. Por

isso o CCEEF preparou um filme de
agradecimento à Comunidade
Religiosa por sua dedicação à missão
que lhe foi confiada.

Um dos momentos forte foi uma
bonita coreografia apresentada pelas
jovens Isabelle Aristeu, Mirelle
Aristeu, Thiely Ferreira e Victória
Herculano.

Em seguida entraram as crianças,
vestidas de anjo, que levaram os
presentes e a coroa para Nossa
Senhora.

Para bem celebrar contaram
também com a participação do jovem
Lucas Gabriel Sabino, da Paróquia
Sagrada Família, que cantou a música
para a entrada dos anjos.

“A festa de hoje foi realmente
viver o céu aqui com nossas crianças,
como era o desejo de Dom Bosco: ‘A
festa de Maria Auxiliadora deve ser o
prelúdio da festa eterna que
deveremos celebrar todos juntos um
dia no Paraíso’”declara a educadora
Helen Alencar.

Grande Festa de Maria Auxiliadora
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III Fórum de Comunicação e Marketing da ANEC

O III Fórum Nacional de
Comunicação e Marketing da ANEC
foi realizado no Colégio Damas , em
Recife/PE, dias 11, 12 e 13 de maio.
Profissionais de várias partes do
Brasil participaram do evento, que
teve como tema “Ética na Era Digital”.

A PhD em Artes pela USP e
Coordenadora do MBA em Marketing
da HSM Educação, Martha Gabriel, foi
responsável pela primeira palestra. Ela
falou beníssimo sobre “Ética na
Comunicação na era digital”.

O segundo dia começou com a
Santa Missa presidida pelos padres
Roberto Duarte Rosalino e Nilvado

Luiz Pessinatti (SDB). Na sequência,
o Assessor Jurídico da Associação
das Religiosas da Instrução Cristã e
Membro do GT de Assessores da
ANEC, Dr. Helder Nascimento, falou
sobre Direito Digital, chamando a
atenção do grupo para pontos como:
direito de imagem, direitos autorais,
comunicação enganosa, e o que é
lícito e ilícito.

A segunda palestra da manhã foi
com a Doutora e mestre em
Comunicação Social pelo PPGCOM/
UFPE, Izabela Domingues que
desenvolveu o tema “O lado bom da
força: marcas e éticas na era digital”.

A partir de uma série de vídeos
curtíssimos, a assessora apresentou
pontos muito interessantes relativos
à publicidade clássica e às novas
dinâmicas publicitárias, enfatizando
(dentre outras coisas) os três bens
mais escassos no mundo atual: o
tempo, a atenção e a confiança; e os
desdobramentos no cotidiano das
Instituições

Nos momentos seguintes os
participantes tiveram Workshops, tais
como: Planejamento do marketing di-
gital, com o coordenador de Comu-
nicação da PUC/Campinas, Alcino
Júnior; Como sobreviver nas redes
sociais, com a jornalista Cybeli
Moraes; Design Thinking: criativi-
dade e inovação, com o coordenador
de empreendimentos do UNISAL,
Leandro Costa.

O grupo presente era de aproxi-
madamente 150 pessoas, dentre
estas vários Comunicadores da Fa-
mília Salesiana(FMA/SDB). Da Ins-
petoria participaram Ir. Ana Teresa
- como inspetora referente da Comu-
nicação; e Ir. Cláudia - animadora
deste serviço na Inspetoria.

Nos dias 18 a 20 de maio no
Centro de Convenções Israel Pinheiro
(CCPI), Brasília, com assessoria de Ir.
Vilma Tallone – Conselheira Geral
para a Administração no Instituto da
FMA, aconteceu o encontro em caráter
formativo para as Irmãs e leigos do
setor administrativo das Casas e

centros inspetoriais das nove
inspetorias das FMA no Brasil.

Ir. Vilma com seu carisma,
competência e firmeza levou o grupo
a se debruçar sobre questões bem
pertinentes no tocante à gestão
administrativa em nível local e
inspetorial. Sim, muitos foram os

questionamentos, as trocas e também
as luzes. Todas sem exceção saíram
do encontro com uma grande
bagagem de conhecimentos e de pistas
para uma melhor atuação nos
trabalhos locais.

É gratificante perceber o quanto
o Instituto tem avançado no trabalho
articulado com os leigos. Hoje eles
são corresponsáveis conosco na
visibilidade do Carisma.

Da INSP participaram: Ir. Ana
Maria Paes, Ir. Aurélia Zandonadi, Ir.
Ana Maria Marinato, Ir. Irene
Quinelato, Ir. Sirlene Girardi, Ir. Maria
Aparecida Ferreira e Ir. Ana Teresa.
Agora têm a responsabilidade de
colocar na prática diária o que
escutaram e assimilaram durante
estes dias de graça e de formação.

Encontro Nacional com Ir. Vilma Tallone
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Entre os dias 16 e 18 de maio, a
RSE realizou em Brasília-DF, no
Hotel Kubitschek Plaza, o VII
Encontro Nacional de Ecônomos
Locais da Rede Salesiana de Escolas
com o tema “Identidade e missão da
Escola Católica Salesiana em con-
sonância com a economia”. Esti-
veram presentes cerca de 100
pessoas, entre ecônomos (admi-
nistradores) locais e inspetoriais,
além das gestoras dos seis polos
regionais da RSE.

Ao longo de três dias com
palestras, mesa-redonda, informa-
ções, orientações e partilhas de
experiências, o VII ENEL buscou
“alinhar concepções sobre a iden-
tidade e gestão administrativa da
escola católica salesiana”, “compre-
ender o cenário econômico e sua
implicação para a educação”, “refletir
sobre o sentido da economia no
carisma salesiano” e “apropriar-se de
algumas leis que exigem adequações
escolares”.

Também foram objetivos do
encontro “conhecer e contribuir no
processo de reelaboração do docu-

mento PEPS”, “sintonizar-se com os
processos e procedimentos da RSE/
RSB/EDEBÊ”, “conhecer os
processos de preparação para o IV
ESA”, “partilhar o processo da
Campanha de Marketing para as
matrículas” e “refletir sobre as
potencialidades das tecnologias na
educação salesiana”.

A palestra de abertura, “Cenário
Econômico: desafios e oportunidades
para a educação”, foi realizada por
Everton Santos, economista do Banco
Santander. No segundo dia, a Ir.
Vilma Tallone, ecônoma geral do
Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA), palestrou sobre
o carisma salesiano e a economia. O
dia seguiu com uma mesa-redonda na
qual os participantes puderam refletir
sobre “a lei da filantropia”, “a lei da
inclusão da pessoa com deficiência na
escola”, “a lei anti-bullying”, “a
dignidade da pessoa humana e as
pessoas com deficiência”, entre
outros. Também entraram na pauta
do dia temas como “Centro Salesiano
de Formação”, na palestra de Ana
Paula Costa e Silva; “Projeto

Educativo Pastoral Salesiano:
apresentação de conceitos, estrutura
e metodologia de construção
colegiada do PEPS”, com Antônio
Boeing e Mércia Procópio; “gestão
acadêmica”, com o Pe. José Adão
Silva e Edevaldo Gaudêncio; e a
“Proposta para garantir a receita da
escola”, apresentada por Agnaldo
Lima Jr., representante do Banco
Santander.

O VII ENEL encerrou-se com a
partilha de experiências bem-
sucedidas dos ecônomos locais das
escolas e avaliação do encontro. O
evento ocorreu dentro de um clima
de muita harmonia, abertura e desejo
de inovar. As palestras e colocações
renovaram o desejo dos ecônomos de
serem “administradores da esperan-
ça”, frente aos desafios que todos
enfrentam devido à realidade política
e econômica do Brasil. Pelas ava-
liações, percebe-se que os parti-
cipantes saíram bastante satisfeitos
e consideram que o encontro foi bem
organizado e seus objetivos foram
atendidos.

VII ENEL reflete sobre identidade e desafios
da Escola Salesiana no cenário econômico
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O dia 13 de maio – dia de Madre
Mazzarello - foi comemorado de
maneira muito especial no Instituto
Nossa Senhora da Glória – Macaé.

Entre as atividades, uma acolhida
especial com a presença da Professora
de Ensino Religioso Joice Barbosa
que, caracterizada de Me. Mazzarello,
cantou, rezou e contou uma breve
história sobre a vida da santa.

A data também foi lembrada com
a Santa Missa presidida pelo Pe.
Gleison Lima, da Paróquia Santo
Antônio. Na celebração, realizada na
Capela do Bloco B, estiveram
presentes alunos representantes dos
segmentos de ensino do Castelo,
professores, irmãs e funcionários.

Casa Nossa Senhora da Paz

Uma fervorosa celebração
eucarística reuniu a Comunidade em
ação de graças a Deus  por Santa
Maria Mazzarello, no dia 13 de maio
na quadra do Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro –
Resende/RJ.

A missa foi presidida pelos padres
Salesianos do Instituto São José/
Resende: Padre Francisco de Assis

INSG Macaé/Castelo

Celebrando Madre Mazzarello

Cipriano e Padre Vicente Rigolon, e
teve o auxilio do Padre Geraldo
Magella Carvalho Chaves. Foram
acolhidos pelas Irmãs Mercedes Altoé
e Gerline Paiva que junto com a
comunidade agradeceram a Deus
pelas obras de Madre Mazzarello.
Estavam presentes algumas crianças
e adolescentes que participam do
projeto e alguns benfeitores.

Para algumas pessoas que não
conheciam a história de Madre
Mazzarello foi um momento
especial como relata a senhora
Olivia Helena Almeida:“Que
maravilhoso conhecer a vida da
santa, eu não conhecia.”

Ao final, cada um levou como
lembrança um livro gibi de
Mazzarello.



... 10 Boletim Informativo INSP

No dia 13 de maio o Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) comemo-
rou o dia de Madre Mazzarello . Para
que cada educando sentisse o
ambiente festivo, o PCJ foi todo
ornamentado com  bolas vermelhas

que simbolizavam o amor de
Mazzarello por cada menina e que
se estende a toda família salesiana,
que recebe esse amor tão signi-
ficativo que vem como herança
carismática.

Para abrir esse dia festivo as
crianças puderam se alegrar com uma
recreação livre com músicas de
Mazzarello. A criançada se divertiu e
ainda aprendeu um pouco da letra das
músicas, o que deu um ótimo clima na
festa e fez com que o nome e a presença
de Mazzarello ficassem bem fortes.

Dando continuidade foi desen-
volvida uma animada gincana.

A seguir os grupos apresentaram
uma pequena encenação onde
Mazzarello aparecia para resolver uma
situação de conflito. Para esquentar
ainda mais a alegria da meninada
chegou a hora do quiz,isto é, um jogo
de perguntas e respostas sobre vida e
obra de Madre Mazzarello.

Para nossa diretora Ir. Maria Rita
Zampirolli: “O que vimos e sentimos
neste dia foi a alegria, a simplicidade,
a criatividade, a festa, tão caracte-
rística do carisma Salesiano.”

Brincando de profissões em Resende

Para marcar o dia do trabalho
de forma lúdica, as crianças de 6 a
9 anos do Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro -
Resende, no dia 02 de maio,

orientadas pela Educadora Helen
Alencar brincaram de profissões.

Nos turnos matutino e vespertino
as turmas dos "Sementinhas do Amor"
foram divididas em cinco grupos, em

cada turno. Cada grupo escolhia uma
profissão para atuar como: médico,
bancário, cozinheiro, manicure e
engenheiro civil. Com roupas próprias
e acessórias eles se envolveram na
atividade que teve como objetivo
despertar a criatividade e a integração
entre as crianças.

“Pela segunda vez desenvolvo este
trabalho com as crianças. O resultado
é muito gratificante quando vejo nos
olhos e nas expressões a seriedade e o
compromisso com a profissão
escolhida. Devo ressaltar que a
profissão que escolhem não é a
sonhada por eles, mas é aquela com a
qual eles mais se identificam, tendo
um retorno muito grande na auto-
estima, pois trabalhamos sempre o
elogio e valorização da escolha de
cada um”; afirma a educadora Helen
Alencar.

Casa Betânia

Celebrando Madre Mazzarello
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A UESC - União das Ex-alunas
Salesianas Campistas - realizou o seu
tradicional Bingo, no dia 11 de maio.
Superando as expectativas, o evento
contou com a participação de 140 ex-
alunas e a venda de 180 cartelas.

- Foi uma tarde muito agradável,
quando unimos amizade e solidariedade
- disse Ir. Giuliana Acerbis, uma das
responsáveis pela UESC.

A renda arrecada no Bingo será
destinada à obra social que a UESC
desenvolve na Comunidade Oriente
(Favela Balieira). Semanalmente as ex-
alunas se encontram com meninos da
Comunidade, aos sábados, no Oratório,
e com as 70 mulheres, aos domingos, em
reuniões, e às segundas, quando oferecem
oficina de pintura. No mês de maio, as
mães da Comunidade receberam cestas
básicas em comemoração do Dia das
Mães. O presente foi patrocinado por um
casal de noivos que solicitaram aos
convidados a substituição do tradicional
presente de casamento pelo gesto de
solidariedade.

Muito atuante, a UESC já tem
programadas outras atividades: a
participação na Festa Junina do
Auxiliadora, com a barraca de cachorro
quente, um "Chocolate à tarde", com
venda de artigos artesanais confec-
cionadas pelas próprias ex-alunas e,
ainda, a campanha para cobertores.

UESC promove bingo solidário

A Escolinha de Esportes do
Auxiliadora promoveu o Festival
de Natação 2016, no dia 14 de
maio. Muito prestigiado pelos
pais, o evento aconteceu no
parque aquático da escola e
contou com a participação de 110
crianças, entre 3 e 12 anos.
A coordenadora da Escolinha,
Beth Landim, afirmou que o
resultado foi bastante positivo.
"Atingimos nossos objetivos de
integrar as crianças e estimular a
prática da natação. Além disso,os
pais puderam observar o
progresso dos filhos na
modalidade".

Festival de Natação do CENSA
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Pedagogia do Isecensa lê para crianças
Em mais uma ação coletiva, o 5º

ano do curso de Pedagogia do
Isecensa promoveu uma Roda de
Leitura, no sábado, 7 de maio, para
as crianças do Orfanato Aconchego.
As histórias foram previamente
selecionadas em sala de aula,
adequadas a três grupos diferentes
sob o critério da faixa etária. As
acadêmicas fizeram uso de outros
recursos, como o fantoche, para
tornar o momento ainda mais
interessante para as crianças.

- A inicitiva foi uma maneira de
aplicar as teorias estudadas na
disciplina de Literatura Infanto-
juvenil mas foi muito além. Nossas
alunas estimularam a leitura
dessas crianças promovendo um
momento de recreação e integração
- disse Ana Raquel Pourbaix,
professora da disciplina.

Finalizando a tarde, o grupo
partilhou um saboroso lanche com
muita pipoca, suco, pirulito e bolo.

Na sua sétima versão,
os Jogos Intercursos do
Isecensa repetiu o sucesso
dos anos anteriores. O
evento aconteceu nos dias
13 e 14 de maio e contou
com a participação de todos
os cursos da instituição.
Foram disputadas as
modalidades de vôlei, futsal
e basquete, categoria mas-
culina e feminina . Além da
garra demonstrada nas
quadras, os alunos se desta-
caram também na torcida,
muito atuante, incentivan-
do os atletas.

VII Jogos Intercursos no Isecensa
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Música, poesia, artes plásticas e
arte de cordel animaram a noite da
terça-feira, dia 17 de maio, durante
o Festival de Talentos realizado
pela Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA).

O evento foi aberto aos estudan-
tes, funcionários e professores,
tendo como objetivo incentivar a

produção cultural na instituição.

Os participantes aprovaram a
oportunidade de mostrar o potencial
artístico dos que estão na sala de aula
e nos departamentos da instituição.

Para os organizadores, o evento
atingiu seu objetivo e agradou ao
público.

Na rotina movimentada da escola e da
faculdade, é comum encontrar o
funcionário Marcelo Cozer cuidando
dos jardins e do mini zoológico.
Apesar do jeito tímido, o jardineiro é
conhecido por suas apresentações
alegres e descontraídas de poesia de
cordel, que acontecem de surpresa no
horário de lanche dos funcionários. Os
textos criados por ele muitas vezes são
dramatizados pelos colegas de
trabalho, garantindo um momento de
descontração e integração entre os
setores.
- Escrevo as histórias e alguns colegas
me ajudam a encenar nos intervalos
que temos para o lanche – conta o
poeta, que já tem mais de 400 obras
de sua autoria, todas no estilo de
poesia de cordel.
Entre os seus colaboradores nas
encenações está o funcionário
Guilherme Nogueira Neto, responsável
por uma das portarias da escola.

- São momentos de descontração
para nós. Algumas vezes participo
como ator, representando os
personagens que ele cria. É uma
grande alegria para mim – afirma o
colega.
“Marcelinho” - como é chamado por
todos na escola - trabalha no INSG/
Castelo há 21 anos e teve a chance
demostrar publicamente sua arte
durante o Festival de Talentos
realizado pela Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA), no dia 17
de maio.
Na ocasião, apresentou “Serafim”, a
história de um nordestino que se
apaixona por Tanajura, filha do
prefeito, e luta pelo seu consentimento
para casar com a amada.
Além de continuar cuidando dos
jardins e dos bichos da escola,
Marcelinho quer continuar
escrevendo e adaptar algumas de
suas histórias para o teatro.
- A inspiração vem de repente. Acho
que é um dom de Deus – conclui o
poeta.

Funcionário do INSG/Macaé encanta
público com Poesia de Cordel

 revela talentosFestival da FSMA
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 II Jornada de EngenhariasFSMA realiza

Com o objetivo de disseminar o
conhecimento e promover o apren-
dizado, a Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) realizou a II
Jornada das Engenharias, nos dias 02
e 03 de maio, segunda e terça-feira.

A iniciativa envolveu os cursos de

Engenharia de Produção, Engenharia
da Computação, Engenharia Química
e Engenharia Ambiental, com uma
programação que incluiu posters e
palestras sobre diversos temas,
apresentados por profissionais
convidados, professores e os próprios
alunos.

Para Lohran Rodrigues, aluno do
curso de Engenharia da Computação,
o evento foi uma grande oportunidade
para apresentar o projeto que ele está
desenvolvendo junto com o colega
Jeferson Nunes.

– É um projeto de gerenciamento
de energia elétrica em estabele-
cimentos residenciais e comerciais
em que um terminal conectado nas
tomadas desses locais capta as
informações sobre o consumo. Esses
dados são enviados para um contro-
lador principal, que se comunica com
outros aparelhos via radiofrequência
e envia as informações para a nuvem,
onde um processo de inteligência
artificial gera uma análise futura
dessas informações e emite um
parecer de como otimizar o consumo
de energia nesses pontos – explica o
estudante.

O evento mobilizou a comu-
nidade acadêmica, promovendo
momentos de aprendizado e troca de
experiências.

No dia 5 de Maio, no
Instituto Nossa Senhora da
Glória- Rio das Ostras (INSG/
RO) foi realizada a festa em
homenagem às Mães. O tema
encenado fez referência ao
cotidiano das mães, pessoas
que possuem a linda missão
de responder aqui na terra
pela maternidade e amor
incondicional aos filhos. A
turma do Fundamental I
apresentou lindas danças e
canções que expressaram
todo respeito e admiração
pelas mães nessa data.

Felicidade era a palavra
que resumia a noite de festa.

em Rio das OstrasDia das Mães
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 no Laura VicunhaUm recreio especial
Durante a semana de comemo-

ração de Nossa Senhora Auxiliadora
os alunos do Ensino Fundamental 1
e do Ensino Fundamental 2 desfru-
taram de um recreio diferente, onde
todos puderam aproveitar atividades
alternativas como slackline, jogos
coletivos como a corrida de saco em
grupo além de atividades que
dependiam de muita atenção como
o chute a gol com olhos vendados. E
também saborearam um delicioso
picolé.

Todos os alunos aproveitaram e
se divertiram muito “Esse foi o
melhor recreio do mundo”, excla-
mou o aluno João Victor Pereira
Beraldi aluno do 3° ano.

O grupo jovem do Instituto
Profissional Laura Vicunha com a
assessora de pastoral - Mayra Netto -
e outros educadores fizeram um dos
quadros do tapete de Corpus Christi,
em Campos dos Goytacazes. Este ano
o quadro montado foi referente ao
Jubileu da Misericórdia: Maria,
Auxílio dos Cristãos - Mãe da
Misericórdia!

Laura Vicunha faz
tapete de Corpus

Christi
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Mês de Maio vivido com intensi-
dade no “Mazzarello”!!!... Entoamos
com Maria o “Magnificat” a Deus que
foi realizando maravilhas em nossa
realidade tão desafiadora. A grande
proposta do mês: - MAIO com as
Mães, com Mazzarello e com Maria, a
Mãe de Jesus.

Primeira semana dedicada às
Mães, valorizando aquela pessoa que
cuida e se responsabiliza pela crian-
ça e adolescente, que em muitos
casos são avós, tias, vizinhas... e até
mesmo pais.

Segunda semana homenagea-
mos Mazzarello educadora, assis-
tindo o filme de Laura de Vicunha.
Apresentamos a proposta educativa
salesiana.

Na terceira semana Maria, a
Mãe de Jesus, trazendo presente os
fatos da vida de Maria, narrados nos
quatro Evangelhos.

Vivemos alguns momentos
significativos: - Dia 14 a Festa em
homenagem às Mães, a Mazzarello
e a Maria, mãe de Jesus. Muita
participação das famílias e de toda

a criançada e adolescentes!!!...

Dia 18 a passagem da Tocha
Olímpica por Linhares e a nossa
participação com um grupo de
crianças e adolescentes!!!... Desta-
camos o valor do Esporte na nossa
proposta educativa salesiana.

Dia 19 a caminhada de combate
a violência sexual de crianças e
adolescentes no Centro de Linhares.
Participamos com uma represen-
tação. Refletimos essa realidade so-
frida e tão presente na vida de nossas
crianças. Neste mês de maio uma
adolescente foi estuprada aqui no
nosso bairro e na semana passada,
foram comprovados dois casos de
violência sexual do pai com seus
filhos menores.

Nas noites de 20 – 21 – 22 e 23
preparação da Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora na nossa
Comunidade Eclesial. A abertura
foi com a Missa presidida pelo
Pároco, Padre Edilson Raposo e nas
outras noites Celebração da Palavra.
No dia 24, a Eucaristia e Coroação
de Nossa Senhora Auxiliadora pelas
crianças, adolescentes e jovens do
Projeto e toda Comunidade.

Também em maio, em parceria
com o SESI, o Mazzarello, iniciou o
Curso de Informática Básica, am-
pliando assim oportunidades para
as famílias dos atendidos.

E a comunidade “Casa Dom
Bosco” realizou um magnífico passeio
comunitário no sul do Estado, des-
frutando da alegria do encontro com
familiares das nossas Irmãs em
Cachoeiro de Itapemirim, Venda
Nova do Imigrante, Conceição do
Castelo e São João de Viçosa.
Energias refeitas, retorno à missão
cotidiana.

Mês de Maio no Mazzarello


