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BELO HORIZONTE 
 
A Comissão Inspetorial da Família Salesiana da ISJB se reuniu nos dias 27 e 28 de maio, para a primeira 
reunião ordinária do ano de 2017. Estiveram representados os Grupos: SDB-FMA [IMM E INSP] - Ex-
Alunos - Canção Nova – SSCC - ADMA – EX-ALUNAS – CDB.  
Ausências justificadas: ADS - VDB 
 
SÃO PAULO – SP 
 
EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DO SANTA TEREZINHA OFERECEM ALMOÇO PARA 120 ORATORIANOS. 

 
 
 

JOINVILLE - SC 
 

No dia 20 de maio, a União de Ex-alunos de Joinville 
organizou a 7a. festa da polenta. Além do encontro e 
confraternização de ex-alunos e ex-alunas, a festa teve 
como finalidade arrecadar fundos para a União e para a 
Obra Social Dom Bosco, da Paróquia. É uma festa que está 
se tornando tradição em Joinville. 
Muito animada, com a presença de 300 pessoas, a festa 
conseguiu mobilizar a Comunidade e criar um clima familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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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PARÁ DE  MINAS – MG 
 

A diretoria do OSBPM – Observatório Social do Brasil Pará de Minas, 
criado e organizado pelos Ex-Alunos e Ex-Alunas e que tem forte 
representação de ex-Alunos, inclusive o seu presidente, Carlos Daniel, 
esteve em Sete Lagoas para a criação do Observatório Social do Brasil 
Sete Lagoas, do qual o OSBPM é padrinho, incentivador e 
corresponsável pelo seu nascimento. Estava presente no evento o 
presidente nacional do OSB, Ney Ribas, que mostrou como foi o 

nascimento do Observatório e como funciona; informou que ele já está implantado em mais de 120 
cidades do Brasil. 

 
BELO HORIZONTE – MG 
 
Um grupo de ex-alunos passou a tarde de sábado, dia 27 de maio, num encontro no ap do Ivo 
Phrancis para um bate papo fraterno, confraternização e para planejar a participação no 
congresso inspetorial dos ex-alunos e ex-alunas em outubro. 
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