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Ser honesto cidadão é lutar pela honestidade, pela fé no homem e pela solidariedade.

Belo Horizonte-MG [ Edu Oliveira ]
FIEADB-ISJB EM PAUTA

A FIEADB-ISJB, através de sua Diretoria Executiva, se alegra com as divulgações, embora poucas, de notícias
várias sobre as ações concretas de solidariedade, em cumprimento de sua missão precípua de ajudar a quem
precisa, legado de Dom Bosco. São poucas as divulgadas mas sabe-se que inúmeras outras ações acontecem
neste brasilzão.

É reconfortante tomar conhecimento de ações estas; em Goiânia e Pará de Minas, desde o início da pandemia,
ocorrem mensalmente diversas ações de solidariedade, com o atendimentos às famílias e aos próprios
adolescentes e crianças do Oratório Pe. Falcone e do Centro Juvenil São Domingos Savio.

Em outras localidades como Belo Horizonte, Rio, também ocorrem trabalhos individualizados de apoio a pessoas
carentes. Em Belo Horizonte a Casa de Apoio Chico do Vale tem sido o alvo principal para a entrega de doações
de máscaras, roupas e materiais diversos e alimentos.

Mais uma vez afirmamos que o movimento exalunal no Brasil está bem vivo, com o apoio incondicional de Dom
Bosco e da Mãe Auxiliadora.

Belo Horizonte-MG [ Edu Oliveira ]
REUNIÃO DA FIEADB-ISJB

No dia 13 de abril o Presidente da FIEADB, Marcos Flávio, se reuniu com o Pe. Jurandyr Azevedo,, Delegado
Inspetorial para os Ex-Alunos e o Secretário Edu Oliveira para traçarem estratégias de apoio e orientação aos
animadores e lideranças exalunais de Campos.

A Direção do Colégio se empenha para promover a animação da Família Salesiana, principalmente do Grupo dos
Ex-Alunos e Ex-Alunas.

Salvador-BA [ Daniel  Torres ]
AÇÕES DE SOLIDARIEDADE

Os Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco, do Brasil inteiro, demonstram sensibilidade e solidariedade aos
necessitados pelos problemas da pandemia; cônscios de serem ex-alunos e ex-alunas de Dom Bosco que fazem a
diferença, se dedicam, assim como o “Pai e Mestre da Juventude”, à missão de acolher e amparar os que carecem
de ajuda. Nestes tempos de consternação, é impossível não voltar os olhos e dar apoio àqueles que se encontram
em situação de vulnerabilidade social extrema e interceder por aqueles que moram nas ruas.

Guiados por esses propósitos e empenhados nessa missão, os ex-alunos e ex-alunas de Salvador promovem mais
uma vez uma campanha forte; criaram de novo uma CORRENTE DE AMOR! Estão recolhendo doações de
qualquer quantia em dinheiro ou qualquer item da cesta básica, cobertores, produtos de higiene ou até mesmo
água.

Para alimentar a quem tem FOME!  
Dar de beber a quem tem SEDE!  
Dar cobertor a quem tem FRIO!  
E dar um pouco de CARINHO para aqueles que não tem NADA.



Salvador-BA [ Daniel  Torres ]
ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE

No dia 17 de abril mais uma vez o espírito de solidariedade dos Ex-
Alunos e Ex-Alunas do Salesiano de Salvador-BA surpreendeu. Desde
quando foi anunciada a campanha "A fome dói", recebem muitas
doações.

Hoje pela manhã, aconteceu o Drive Solidário e foi possível sentir a
marca que Dom Bosco deixou em nossos corações. O grupo agradece a
colaboração de todos, mas isso foi apenas o início. As doações podem e
devem continuar, afinal existem muitas pessoas que precisam da nossa
ajuda!  
A entrega dos donativos ocorrerá nessa próxima semana. Em breve
serão divulgadas novas notícias!

Nossa Senhora Auxiliadora abençoe a todos!

#DomBosco #PorDomBoscoTudo#UmaVezSalesianoSempreSalesiano #SalesianoSolidário #DriveSolidário
#ExAlunodeDomBosco #EADBSalvador #DoeAmor #AFomeDói

Salvador-BA [ Taiana Gama ]
ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE

A fome dói! Ação beneficente promovida pelos Ex-alunos do Liceu Salesiano do
Salvador  

A Fome dói! Alimente o coração de quem precisa. Este é o tema de mais uma
ação beneficente, promovida pelos ex-alunos e ex-alunas de Dom Bosco do
Liceu Salesiano do Salvador, movidos pela missão de acolher e amparar os
mais necessitados, seguindo o exemplo do “Pai e Mestre da Juventude”.

Em tempos tão difíceis, o S de Solidariedade, mais uma vez, tem reunido os
corações dos eternos Salesianos e voltado os olhos aos que se encontram em
situação de vulnerabilidade social extrema, vivendo nas ruas.

Com o propósito de amparar e amenizar a dor de quem tem fome, sede, frio e
solidão, nos unimos nessa corrente do bem e no último sábado, dia 17/04, através do drive solidário, foi
arrecadada uma quantidade significativa de alimentos e outros itens de necessidade, conforme quadro acima

Os que não puderam se fazer presentes, fizeram a sua doação, através do Pix, na conta bancária da EADB
(Associação dos Ex-alunos de Dom Bosco - Salesiano do Salvador), totalizando um valor de R$ 3.572,69. As
doações serão revertidas em quentinhas, cobertores, água e materiais de higiene.

E como a fome, a sede, o frio e as outras necessidades são sentidas diariamente, a nossa rede de solidariedade
não pode parar e as doações continuarão sendo feitas para manter vivo e contínuo o espírito Salesiano de
Solidariedade, formando essa grande rede de fraternidade.

Belo Horizonte-MG [ Edu Oliveira ]
ORAÇÃO PELA FAMÍLIA SALESIANA

No dia 16 de abril de 2021, dando continuidade ao projeto
da Inspetoria São João Bosco como o dia de oração pela
Família Salesiana, os Ex-Alunos e Ex-Alunas da ISJB se
reuniram virtualmente para rezar juntos, como tem
ocorrido a cada mês. Desta vez, o grupo contemplado foi
a ADMA-Associação de Maria Auxiliadora, criada pelo
próprio Dom Bosco. O Presidente da FIEADB-ISJB,
Marcos Flávio, convidou o Coordenador Inspetorial



da ADMA, Luiz Gustavo, para participar deste momento de espiritualidade e sobre o Grupo.

Luiz Gustavo aceitou o convite com prazer e fez mais: convidou as associadas a participarem também; o resultado
foi excelente, momento em que a FS se mostrou pujante, reunindo um bom número de ambos os Grupos.

Luiz falou da espiritualidade específica do Grupo, de suas ações sociais e dos momento de oração e reflexão.
Falou também das estratégias para fazer o trabalho vocacional, buscando pessoas com o perfil favorável,

Após a ótima apresentação do Luiz Gustavo, os presentes, conforme previsto, participaram de um momento de
formação com o tema: "como falar de espiritualidade para os jovens usando os meios virtuais. Willer e Janes
tiveram uma participação, neste momento, muito significativa.

Belo Horizonte-MG [ Janes Fiorotti  ]
CONTANDO HISTÓRIAS

O Colégio Salesiano de Belo Horizonte mantém um
programa mensal no "youtube"com o título PROGRAMA
CONTANDO HISTÓRIAS.  
A finalidade do programa é oferecer ao público histórias
relevantes de pessoas sobre a vida passada nas casas
salesianas e no quotidiano; pessoas que guardam em si
um testemunho significante de fé, de espiritualidade, de
luta e conquistas.

O coordenador e realizador do Programa é o Diretor de
Pastoral do Colégio Salesiano de Belo Horizonte-MG, Janes Fiorotti, que a cada vez convida um participante para
contar a sua história.

No dia 18 de abril o programa contou com a participação do Ex- Aluno Vinicius Dias.  
O Ex-Aluno contou como conheceu o colégio, como começou a estudar, ainda na época do "prezinho". Sua mãe
começou a lecionar no colégio o que abriu as portas para ele. Sua história dentro do Salê é memorável; muitos
acontecimentos marcaram definitivamente sua trajetória até o final do terceiro ano do segundo grau quando saiu
para enfrentar a faculdade e o mercado de trabalho. Segundo Vinicius, graças ao salesiano ele conseguiu muito
sucesso, o que fez dele um jovem imensamente grato a todos os professores, salesianos e também aos próprios
colegas com os quais criou e desenvolveu forte amizade.

Pará de Minas-MG [ Marcos Flávio ]
EXERCÍCIO DA CIDADANIA

O trabalho intenso e organizado dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Pará
de Minas-MG obtém cada vez melhores resultados. As
manifestações populares em favor da extinção da verba indenizatória
paga pela Câmara de Pará de Minas foram ouvidas pela maioria dos
vereadores, nesta semana, durante a votação on-line do projeto que
pôs fim ao benefício.

A nova lei entra em vigor na data de sua publicação, prevista para a
próxima semana, portanto, a partir de maio nenhum vereador mais
poderá utilizar o recurso.

Desde a legislatura passada, o Observatório Social vem monitorando
os gastos da verba indenizatória. Em quatro anos as despesas

chegaram a R$474.802,87 sendo que, inicialmente, o recurso era utilizado por 15 dos 17 vereadores.

Na medida em que os cidadãos manifestavam insatisfação, foi diminuindo o número de vereadores que
continuavam fazendo uso da mesma e já no final do mandato anterior, eram somente três. Por coincidência, do
início do atual mandato até agora, apenas três vereadores faziam uso da referida verba.

A Associação de Ex-Alunos e Amigos de Dom Bosco está convencida que a Câmara agiu acertadamente na
decisão de extinguir o benefício.

Por outro lado a educação na cidade, onde Dom Bosco é o Patrono da Educação, tem ganhado cada vez mais
espaço.
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