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EDITORIAL 

Este número 07 do ACONTEX contém 
uma novidade que enriquece o informativo 
e aumenta a sua divulgação, buscando a 
integração do movimento de ex-alunos e 
ex-alunas do Brasil. O presidente nacional, 
no destaque, de camisa clara, Osvaldo 
Dalpiaz e o Presidente Inspetorial da 
FIEADB-ISJB, também em destaque na 
foto, Marcos Flávio, mostraram para os 
demais membros do Conselho Nacional, 
reunido na Lapa, e sugeriram que o 
ACONTEX se tornasse um informativo 
para todas as Inspetorias. A ideia foi 
aplaudida por todos e este número 07 já é 
promulgado para todo o Brasil. O 
informativo sai valorizado, e só temos que 
parabenizar os dois Presidentes pela 
brilhante ideia. A todos cabem algumas 
responsabilidades: 

1. mandar notícias; 
2. apresentar sugestões e críticas; 
3. repassar a todos os seus parceiros.  

 

Algumas melhorias terão que ser implementadas; dentre elas a configuração da página dois e 
outras que aparecerão com o tempo. O importante é a alegria de se perceber a unidade do 
movimento ex-alunal brasileiro. O seu objetivo continuará sendo apenas “comunicar”, “divulgar” 
e não “fazer jornalismo”. Portanto, ele será simples, cheio de defeitos, desse jeitinho. 
 

 

SÃO PAULO 
O Ex-Aluno Miguel Valente, 27 anos, fez 
Administração na Unisal (Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo), unidade Lorena, embarcou 
para Angola, para uma missão de um ano, em Luanda 
(Capital), na obra salesiana chamada Ad Gentes. 
Há cerca de 10 anos começou trabalhos voluntários 
realizados nas obras salesianas de Pindamonhangaba, 
Lorena e Piquete. Em 2013 se encontrou om angolanos na 
Jornada Mundial da Juventude, realizada no Brasil. 
“Conheci por meio dos angolanos a obra onde mais de 12 
mil crianças são atendidas por dia, realizando cursos 
básicos, profissionalizantes e demais atividades. Isso só 
me instigou ainda mais a amadurecer o processo de 
inscrição para trabalhar na missão”, revelou Valente. 

 
 
 

 

 
 

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- 
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BELO HORIZONTE 
 
Aconteceu no dia 03 de abril mais uma reunião de lideranças dando continuidade ao projeto de 
revitalização do movimento exalunal belo-horizontino. A próxima atividade a ser organizada ocorrerá no 
dia 24 de junho, dia mundial dos ex-alunos, com torneios esportivos, cadastro de interessados em 
participar da Associação e preparação para o aniversário de Dom Bosco/dia mundial da Família 
Salesiana. 

 
 
 
 

Ex-Alunos do Cesam-BH-MG, os gêmeos Junio e Jeiel Santos , 
concorrem ao Prêmio Bom Exemplo – Categoria Cidadania, 
promovido pela Rede Globo Minas, em parceria com outras 
instituições. Eles idealizaram e desenvolveram um aplicativo 
durante a atividade “Empresa Simulada” do Cesam-MG, em 
que os adolescentes realizam um projeto sustentável e uma 
ação social, ajudando instituições ou pessoas que necessitam 
de um olhar especial. 

Assista à matéria exibida no MG TV 1ª Edição e vote, se gostar e se ainda der 
tempo: http://g1.globo.com/minas-gerais/mgtv-1edicao/videos/t/edicoes/v/cinco-candidatos-
sao-selecionados-para-concorrer-ao-bom-exemplo-2017-cidadania/5773196/. 
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