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

 

 
PRESIDÊNCIA – CONSELHO NACIONAL [Pe. Dácio] 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS EX-ALUNOS ELEITO 

PARA O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

“Mais uma vitória para os Ex-Alunos de 

Dom Bosco: a convite do Gov. Estadual do 

RS toma posse, no dia 23 se setembro, 

como um dos Conselheiros Estaduais de 

Educação, o Prof. OSWALDO DALPIAZ; 

neste cargo, terá oportunidade de viver o 

SER BOM CRISTÃO E HONESTO CIDADÃO 

influenciando positivamente no 

planejamento e condução do fator 

educativo estadual. 

OSWALDO trabalhou por mais de 30 anos 

no Colégio Dom Bosco de Porto Alegre e já 

por mais de 10 faz parte no SINEPE. 

Em segundo mandato, prof. Oswaldo é Presidente da Federação Nacional dos Ex-Alunos de Dom Bosco.  
 

 

ESTREIA 2021 
 
Entre os vários projetos propostos para o folder, o escolhido foi o do ilustrador argentino Gustavo Daguerre. 
 

 
“Quando vi a frase que acompanhará a Estreia de 2021, pensei 
na necessidade de oferecer, por meio da imagem, o que para 
mim é forte naquela oração... A ESPERANÇA. Para nós, como 
comunidade de crentes, a esperança é depositada em Jesus. 
Muitas vezes sentimos, nestes tempos, que as pessoas não têm 
esperança. Basta uma pandemia para fazer a humanidade 
'tremer' e torná-la muito mais vulnerável. E nessa humanidade 
ferida estão também os nossos jovens..., os privilegiados do 
nosso carisma. 
 
 

 

 
 



ASCURRA – SC – [Dalpiaz] 

ENCONTRO ANUAL DOS EX-ALUNOS E EX-ALUNAS 
 

Ascurra, cidade próxima à Blumenau, faz no 3º domingo de setembro o 
tradicional encontro anual dos ex-alunos e ex-alunas.  Porém, de forma 
diferente. O Grupo não queria deixar passar a data sem um evento. Pensou, 
então em Celebrar uma Missa com alguns convidados e transmiti-la pelo 
youtube. E assim foi feito. O Pe. Dácio celebrou a Missa. Muitos ex-alunos da 
Inspetoria puderam acompanhá-la fortificando a unidade e sentindo-se 
presentes, apesar da forma on-line.  
Dom Bosco foi uma pessoa criativa. Quantas vezes utilizou formas diferentes 
para animar seu Oratório e fazer expandir sua Congregação. Por vezes, basta 
um pouco de criatividade para sair do paradigma tradicional e realizar a mesma 
coisa de forma diferente. Desta vez, do encontro presencial para o encontro on-
line. 
Parabéns ao Grupo por não permitir interromper os encontros “de Ascurra”, 
como carinhosamente são conhecidos. 

 

 
GOIÂNIA – GO [Ernestino] 

ENCONTRO DA FAMÍLIA SALESIANA  
 
A cada mês a comunidade salesiana de Goiânia realiza o encontro da FS. Neste ano o evento foi 
realizado virtualmente no dia 22 de setembro e contou com a presença da Diretoria da FIEADB-ISJB, 
do Vice Presidente da Federação Nacional, Daniel Torres, representando o Presidente Nacional, e a 
da Aline, representando a Inspetoria do Sul. Pe. Fabiano fez uma reflexão sobre os ex-alunos e deu 
ênfase ao Núcleo da FS, afirmando com convicção de que o trabalho de pastoral e ações solidárias 
salesianas só acontecem com eficácia quando todos os grupos trabalham juntos; este é o 
fundamento do sucesso do trabalho. Ao final, sugeriu que os ex-alunos procurem o Diretor da 
presença e colaborem com a criação do Núcleo da FS. Dentre os destaques estão a fala do Daniel 
Torres e do Marcos Flávio. 
 

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

No dia 26.09.20 ocorreu a Celebração Eucarística em ação de graças (transmitida 
pelo Facebook da Paróquia) em comemoração aos 56 anos de Fundação da 
Associação de Ex-alunos(as) Salesianos em Goiânia e 20 anos da fundação do 
Centro Juvenil São Domingos Sávio. Foi memorável. O 1º Encontro que participei 
em Goiânia, foi em 1986. Foram 33 Encontros presenciais e em 2020 virtual, no 
qual fomos presenteados com uma linda oratória do Pe. Fabiano, que falou sobre 
a Identidade do Ex-aluno Salesiano e a importância do Planejamento anual. O 
número de pessoas que participaram desses Encontros, os que contribuíram para 
a construção da sede do Centro Juvenil, os que contribuíram e contribuem para 
manter o Centro Juvenil é muito grande. Os Pes. Fabiano, Vicente e Gregório 
celebraram em ação de graças por tudo o que aconteceu nesses 56 anos. 
No fim da celebração, cada um levou para casa caldos de Feijão e de Frango. Deve-

se gratidão imensa aos que ajudaram na organização. 

 
 

 



PARÁ DE MINAS – MG - [Marcos] 

RETORNO DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

Com a reabertura do Oratório Pe. Falcone, aconteceu também o reinício do Curso de Auxiliar 

Administrativo interrompido pela pandemia do Covid 19 em meados de março deste ano. A Ex-

Aluna e voluntária Paloma presenteia os jovens do Oratório com a sua disponibilidade e doação 

e se sente realizada como educadora desenvolvendo esta atividade. 

 

RETORNO DA OFICINA DE MORGANTI JUJITSU 

 

O retorno das atividades da Oficina de Morganti Jujitsu no Oratório Pe. Falcone, com o 

voluntário Sensei Abel, agradou a todos os educandos e aos pais; todos os protocolos indicados 

pelas autoridades estão sendo rigorosamente observados e ainda todas as regras de prevenção 

contra a Covid 19. A atividade é realizada ao ar livre. 

O Oratório Festivo continua funcionando dentro da normalidade com a prática do futebol e 

demais atividades esportivas. 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL 
 O Observatório Social do Brasil de Pará de Minas, como já é do conhecimento 

de todos, desde a sua criação é coordenado pelos Ex-alunos; a Secretaria 

Municipal de Cultura convidou a Coordenação do OSB de Pará de Minas para 

fazer parte da comissão formada pela Secretária para o acompanhamento dos 

repasses financeiros referentes à lei Aldir Blanc, que vêm em socorro da classe artística e de 

entretenimento que foi muito afetada pela pandemia do Covid 19. O convite foi justificado pela 

necessidade de transparência no processo. 

Saiba mais acessando -------osbparademinas. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
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- 
 

http://www.osbparademinas.org.br/

