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PARINTINS – AM 
 
Ex-aluna se destaca no Boi-bumbá Caprichoso, campeão do Festival de Parintins 2017. 

 
Toda a Comunidade Educativa do Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora de Manaus, AM, parabeniza a ex-
aluna Valentina Cid, sinhazinha da fazenda do Boi-
bumbá Caprichoso, campeão do Festival de Parintins 
2017. 
O Boi-Bumbá Caprichoso volta ao passado para 
encontrar o presente e projetar o seu futuro. Nas veias 
de Valentina Cid, corre o sangue azulado da família que 
deu origem ao Boi de Parintins. Filha da eterna 
Sinhazinha, Karina Cid, o Boi Caprichoso se orgulha de 
manter o sangue, a tradição e a história viva da 

brincadeira secular ao anunciar Valentina Cid como a protetora do Boi Caprichoso, a nova 
Sinhazinha da Fazenda. Aos 17 anos de idade, a menina cresceu na Escola de Arte, passou 
pelas oficinas de dança, flauta e foi aluna até no curso de modelo que mãe Karina 
ministrava na Fundação Boi Caprichoso. 
Estudante da terceira série do Ensino Médio em 2016, no Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora, da Rede Salesiana Brasil de Escolas, Valentina teve a oportunidade de 
representar a singeleza do mesmo item que sua mãe defendeu. A dona da fazenda do 
Boi Caprichoso é descendente do primeiro dono e fundador do Caprichoso, Roque Cid. 
 
 
BELO HORIZONTE – MG 
 
No dia 05 de julho a diretoria da FIEADB-ISJB se reuniu mais uma vez para preparar o III 
Congresso Inspetorial dos Ex0-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. As últimas 5 reniões 
foram realizadas “online”, pelo gmail. 
 
 
JOINVILLLE - SC 
No dia 15 de julho, de 8h às 13h, os Ex-Alunos e Ex-Alunas de Joinville promoverão mais 
um encontro de formação. Contarão com a participação de Ascurra, Blumenau, Itajaí e 
Massaranduba. Convidam ex-alunos e ex-alunas de outras localidades próximas. O 
encontro começará com o café e terminará com “aquele” almoço. 
 
 

 

 

 
 

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- 



 

VIETNÂ - Os Ex-Alunos são os melhores professores para os CFP salesianos 

No colégio salesiano de Phuoc Loc, além das disciplinas 
técnicas, os Salesianos ensinaram-nos a conviver 
serenamente, a brincar e jogar, e a fazer as chamadas 
‘ocupações’ de casa... Nesse lugar sentia-me como em 
minha casa, numa como segunda família. 
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