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   16 DE SETEMBRO  –  ANO  2020 – Nº  2018 
 

 

“Sinto que vos amo mais do que quando éreis alunos.” 

 

 
PRESIDÊNCIA – CONSELHO NACIONAL  

SITE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS EX-ALUNOS. 

 

 

Já visitou o site da 
Federação Nacional dos Ex-Alunos e Ex-Alunas? 

O SITE É DE TODOS 

eadbbrasil.com.br 
 

 

 
PRESIDÊNCIA – CONSELHO NACIONAL  

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL. 
 
No dia 14 de setembro ocorreu mais uma reunião virtual do Conselho Nacional dos Ex-Alunos e Ex-
Alunas de Dom Bosco. Esta reunião teve finalidade administrativa e dela participaram o Presidente e 
Vice e os membros do Conselho, composto pelos Presidentes e representantes das Federações 
Inspetoriais e os Delegados de cada Inspetoria. Decisões importantes foram tomadas que serão 
divulgadas em breve. Dentre elas se estabeleceu que as reuniões serão mensais, com alternância entre 
reuniões administrativas com os membros do Conselho, e formativa; esta, aberta, já agendada a 
próxima para o dia 05 de outubro. 
 

 
FIEADB-ISJB  - MG [Marcos] 

DIA DO EX-ALUNO E EX-ALUNA DE GOIÂNIA. 
 

A Diretoria Executiva da FIEADB-ISJB participará de um encontro virtual 

com a Diretoria e Ex-Alunos e Ex-Alunas da Associação de Goiânia. O 

objetivo é reanimar os contatos com a Associação de Ex-Alunos e Ex-

Alunas que diminuíram, como em outras localidades, por conta das 

restrições impostas pelos protocolos do covid. 

 
 

 
 
 

http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php


 

BELO HORIZONTE - MG - [Janes] 

SOLIDARIEDADE COM OS HABITANTES DE IBIRACATU, no norte de Minas. 
No dia 13 de Setembro encerrou a campanha de doações de cestas básicas para a 
cidade de Ibiracatu, no Vale do Jequitinhonha. A Associação de Ex-Alunos e Ex-
Alunas de Belo Horizonte participou da campanha, em parceria com o Grupo Ajude 
a Ajudar. O Apoio do Colégio Salesiano, através do seu Diretor, Pe. Vidal, foi 
fundamental para o recolhimento das doações. O Grupo Ajude a Ajudar é 
coordenado pela Fátima Sanson; já tem uma história de 25 anos e conta com a 
colaboração de muitos voluntários, dentre os quais muitos empresários. Em 

dezembro ocorrerá mais uma vez o NATAL NO JEQUITINHONHA, como já é tradição, pela 24ª vez. 
A enorme carreta foi carregada também no dia 13 e graças a Deus foi quase lotada; além das cestas, recebemos 
muita roupa, sapatos, móveis e equipamentos domésticos. Alguns Ex-alunos ajudaram no trabalho de carregamento 
da carreta que graças a Deus foi bem cheia, quase lotada. 

 

 

PARÁ DE MINAS – MG - [Marcos] 

RETORNO DAS ATIVDADES DO ORATÓRIO PE. FALCONI. 
 

No dia 10 de setembro a Diretoria da Associação dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de 
Pará de Minas realizou mais uma reunião ordinária, desta vez para planejar o 
retorno às atividades do Oratório Pe. Falcone, respeitando os protocolos e 
determinações da Prefeitura da cidade. Neste sentido, foram reiniciadas as 
seguintes atividades: as Oficinas de Futebol, Morganti jujitsu e Capoeira, além 
do Oratório Festivo aos sábados. A animação foi grande porque todos ansiavam 
pelo retorno e a saudade já batia forte. 
 

Paralelamente, também no dia 10 ocorreu mais uma reunião do OBSERVATÓRIO SOCIAL, obra e 
responsabilidade dos E-Alunos e Ex-Alunas, com a presença do Ex-Aluno Daniel. A Associação colabora com a 
sociedade de Pará de Minas na vigilância constante da administração da cidade. 
 

O Grupo de Jovens continua com a arrecadação de alimentos e produtos de higiene para 
famílias dos oratorianos os que estão em dificuldades por conta do desemprego dos pais. 
 

 

GOIÂNIA – GO - [Ernestino] 

SOLIDARIEDADE – DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 
 

No dia 03.09.20, se iniciou mais uma entrega de 60 
cestas básicas, além de leite, bolacha e tarefa para 

as crianças realizarem em casa. A participação de 

ex-alunos e ex-alunas e de amigos de Dom Bosco 
é fundamental para a continuidade deste projeto; e 

todos merecem os agradecimentos; alguns, claro, 

merecem um agradecimento especial. 
 

 

No dia 26.09.20, será comemorado o encontro anual de Ex-alunos e Ex-Alunas e da Família Salesiana, 
coordenado pela Associação de Ex-alunos (a) Salesianos. A missa será às 16h30min, presencial, para os 
que não são do grupo de risco; a celebração será transmitida pelo Facebook para todos os demais. Após 
a missa haverá a distribuição de caldo, em potezinhos, para ser levado para casa. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************ 
 

 
MISSÃO 

Colocar os conhecimentos, 
experiências e competências, 
como profissionais leigos, a 
serviço dos Ex-Alunos/Ex-

Alunas, da Família Salesiana e 
da sociedade, a fim de tornar 
realidade o lema: "uni-vos e 

ajudai-vos” 

 
VISÃO 

Trabalhar para ajudar 
os Ex-Alunos de Dom 
Bosco a se tornarem 
"sal da terra e luz do 

mundo". 
 

 
VALORES 

- Vida- 
-Liberdade- 
- Verdade- 

-Solidariedade- 
- Fraternidade- 

-Comunhão- 
 


