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CARISMA SALESIANO: Reinventar a identidade do Ex-Aluno e Ex-Aluna 
Salesianos 

 

 
Dom Bosco com os seus ex-alunos 
Sacerdotes 
 
Quantos sacerdotes 
Ex-Alunos temos no 
Brasil??? 
Imaginem esta força a favor 
do movimento exalunal. 
 
 
 

 
 
INSPETORIA MADRE MAZARELLO - FMA 
 

ENCONTRO NACIONAL DE EX-ALUNAS/OS FMA 

Aconteceu o encontro de Ex Alunas e Ex Alunos das 
FMA do Brasil, de 06-09 de julho, em Porto Alegre, na 
Casa Santa Teresa. Na abertura a presidente Maria Inês 
Estima Maranhão, apresentou o tema da reunião: 
repensar e reorganizar o movimento das Ex alunas, 
recordando o significado da “logo e slogam” das Ex 
Alunas e Ex Alunos das FMA : Mãos do mundo e raízes 
no coração. 

 
 
BELO HORIZONTE - MG 

O Cesam-MG recebeu a visita do seu ex-aprendiz, Richard 
Ivanovitch. O jovem esteve na unidade para contar sobre sua 
trajetória de sucesso. Com apenas 18 anos e após concluir o 
Programa de Aprendizagem, abriu sua própria empresa. 

“... tenho 18 anos e sou um ex-aprendiz do Cesam. Tem pouco 
mais de um ano que meu contrato encerrou e hoje tenho minha 
própria empresa, a NewayCar – Serviços Automotivos. O 
empreendedorismo é uma área que sempre gostei muito e no 
Cesam tive a oportunidade de conhecer e entender mais a fundo, 
sobre empreendedorismo e o mercado de trabalho de uma forma 
geral. 
Quando eu entrei no Cesam queria só ganhar dinheiro, mas com 
o tempo percebi que o que eu aprendia lá era muito mais valioso 
do que o dinheiro. Ainda tenho um longo caminho a percorrer 

mas creio que estou no caminho certo e verei os resultados no futuro. Obrigado 
Cesam por me proporcionar uma oportunidade e uma experiência incrível”. 

 
 

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- 

http://www.salesianos.br/wp-content/uploads/2017/07/02-Richard-Ivanovitch.jpg
https://www.facebook.com/inspetoria/photos/pcb.659210367614442/659208854281260/?type=3
http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/4e9a458c4df878b0926151b79ee6c997_XL.jpg


 
 

Montreal - –  Canadá - (ANS) 
 
Miquel Llull, é ex-aluno da Escola Universitária 
Salesiana de Sarriá (EUSS), Espanha; trabalha no 
“Cirque du Soleil” em Montreal, Canadá. Em entrevista 
à ANS, fala da ligação que há entre o mundo do circo e 
a engenharia e como sua formação na área o ajudou a 
ascender a uma posição elevada e aproveitar seus 
conhecimentos, recursos e experiência para atender as 
exigências da empresa em todos os setores, desde a 

manutenção de motores e mecanismos de cenários até às evoluções e acrobacias dos 
artistas. 
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