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 DIA 24 DE MAIO – NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
 
EDITORIAL  

 
Mãe é única, mãe é soberba. O amor de mãe é incondicional, como a gratidão do filho e da filha é infinita, 
mesmo que não seja externada. 
É nos braços de mãe, acalentando um choro, que o maior sentimento da vida floresce: o amor. Amor que não 
tem preço, que não tem troca. Amor fiel e eterno, mesmo que os corpos já não estejam mais juntos. 
E mais um Dia das Mães chega para nos lembrar o quanto devemos agradecê-las todos os dias por sermos quem 
somos! 
Dia das Mães só é "Feliz" se tiver abraço, se tiver beijo! Daqueles calorosos. De coração com coração. 
E se a distância lhe impedir o toque, que o carinho esteja em pensamento! Sua emoção sincera fará com que sua 
mãe receba um abraço caloroso, não importando a que distância ou tempo esteja dela. 
Feliz Dia das Mães! [Pe. Jurandyr]. 

 

SÃO PAULO – SP 

Ex-Alunos e Ex-Alunas do 
Colégio Santa Terezinha 
promovem campanha do 
agasalho. 
 

 
 
BELO HORIZONTE - MG 

 
 

 Os Ex-Alunos do Cesam-MG, Junio e Jeiel, são os vencedores da 
Categoria Cidadania do Prêmio Bom Exemplo, promovido pela Globo 
Minas. O resultado foi divulgado dia 03 de maio, durante a cerimônia 
de premiação. Os jovens desenvolveram o “Sustentabilizando”, um 
aplicativo em que os usuários conseguem monitorar o consumo de 
água e energia em tempo real. Eles concorreram com outras quatro 

iniciativas e conquistaram o prêmio por meio de uma votação popular. 
 
 

BRASÍLIA – DF 
 
O Delegado Mundial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco, Pe. Jayapalan Raphael, através do Vice-
presidente Mundial e Assessor para as Américas, Eduardo Cavalcante, parabenizou os Ex-Alunos e Ex-
Alunas de São Paulo, em especial aos da União Local do Santa Terezinha, pela campanha realizada no 
fim de semana. Na oportunidade, incentivou a todos para a realização de novos e muitos gestos 
concretos de caridade em favor dos mais empobrecidos. 

 

 

 
 

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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JUNDIAI – SP 
 

O Ex-Aluno Faustino Vicente, em gesto concreto de cidadania, escreveu artigo 
para um dos jornais da cidade, do qual é articulista há 19 anos, mostrando a 
precariedade das calçadas da cidade, principalmente para os pedestres com 
necessidades especiais. Encaminhou o mesmo artigo para o presidente da 
câmara de vereadores solicitando providências urgentes: “Gostaria de saber 
qual a solução que o senhor tem para esse gravíssimo problema, principalmente, 
em algumas de nossas ruas do centro. Milhares de pessoas circulam por elas – 

diariamente. Pessoas com necessidades especiais, cadeirantes por exemplo, não conseguem 
acessar o centro o que caracteriza – exclusão social.” 
 
 
BELO HORIZONTE - MG 
 

No dia 16 de maio a Diretoria Executiva da FIEADB realizou reunião 
extraordinária para elaborar a programação do Congresso Inspetorial que 

se realizará nos dias 06 a 08 de outubro de 2017. O Presidente em exercício, 
Marcos Flávio informa que, tão logo esteja definida, será divulgada 

amplamente. 
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