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CARISMA SALESIANO: III Congresso Inspetorial - Um novo Ex-Aluno e nova Ex-
Aluna comprometidos com as juventudes 

 

 
 
 
BELO HORIZONTE - MG 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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- 

O Cesam-MG recebeu de sua ex-
educanda Caroline Gabrielle 
uma mensagem de gratidão. A 
jovem concluiu há pouco tempo 
o Programa de Aprendizagem e 
já conquistou um emprego. Leia 
o relato: 

“Meu nome é Caroline 
Gabrielle, meu contrato de 
menor aprendiz no Cesam-MG, 
terminou recentemente. O 
Cesam me trouxe além de 
pessoas boas para perto de mim, 
muita experiência, convivência, 
atitude e conhecimento no ramo 
de trabalho. 

Aprendi que nem tudo é fácil, 
mas basta ter força de vontade! 
Grata por todo tempo que fiquei 
no Cesam na parte teórica e na 
Magnesita na prática. 

Hoje, já consegui outro 
emprego no TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral), lá posso 
aplicar muitas coisas que 
aprendi no Cesam. Agradeço a 
Deus, e a todos que fizeram 
parte disso, e desejo sorte às 
pessoas que ainda irão ingressar 
no Cesam e no mercado de 
trabalho”. 



PARÁ DE MINAS  – MG 

O Observatório Social do Brasil - Pará de Minas, coordenado pelo Ex-
aluno de Dom Bosco, Carlos Daniel e apoiado pela Associação dos 
Ex-alunos Salesianos local, apresenta o 2º relatório quadrimestral. 
Está livre para divulgação. O OBSBPM visa contribuir com a gestão 
pública, zelando pelo interesse coletivo de toda a cidade de Pará de 

Minas, zelando para que os impostos que pagamos sejam bem 
aplicados no município. Observando as Licitações da Prefeitura e 

Câmara dos Vereadores, desde a concepção até o recebimento das 
mercadorias, observando os trabalhos do executivo e legislativo, 
através de estagiários e voluntários. É uma ação que nasceu do 
Congresso Nacional dos Ex-alunos de Itajaí(SC) e levado à frente 
pelos Ex-alunos de Pará de Minas e que já está aparecendo os 

resultados. 

O Ex-Alunos e Ex-Alunas ajudaram na implantação do OS em outras 
5 cidades vizinhas. 

Outras informações mais completas podem ser vistas na página no 
Facebook: "Observatório Social de Pará de Minas" 

"Indignar-se é importante. Atitude é fundamental." 

BELO HORIZONTE  – MG 
 
Dia 13 de setembro ocorreu a penúltima reunião da equipe de planejamento 
do III Congresso Inspetorial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas da ISJB. Este evento 
será significativo, marcando nova rota para as Uniões Locais. A participação  
das Filhas de Maria Auxiliadora, em nível de igualdade e coparticipação,  traz 
em si a vivência plena e concreta da solidariedade e fraternidade da grande 
FS. 
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