
 
 

 

 

 

       BRASIL, 1º DE JUNHO –  ANO 2018 – Nº  1816 - ESPECIAL 

SER “DE DOM BOSCO” É LUTAR PELAS IDEIAS DELE  

 
 

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- 

 

 
A Diretoria da FIEADB-ISJB, utiliza este espaço para fazer uma reflexão sobre o 
momento por que passa a sociedade brasileira e suscitar um debate. 
 
No dia 31 de maio, o primeiro noticiário da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, às 6h, 
informou que o País volta devagar à normalidade: a greve enfraquece, a distribuição 
de gasolina e gás chega aos postos e distribuidoras, com forte escolta policial. Os 
entrevistados ao vivo na rua respondiam às perguntas manifestando alegria por ter o 
seu carro abastecido ou ter o botijão de gás para levar para casa. Uma senhora, rindo 
feliz, comentou que, apesar do preço majorado, ela conseguira adquirir um botijão; 
um outro senhor respondeu que acabara de encher o tanque após passar a 
madrugada toda na fila e que poderia voltar para casa, dormir um pouco e sair em 
viagem para aproveitar o feriadão.  

A cidadã e o cidadão entrevistados retrataram o que é o brasileiro: vive reclamando 
que tudo está caro, que a inflação é alta, mas continua pagando... pagando... e 
reclamando... reclamando. 
 
E os caminhoneiros, os de verdade, apoiados por 87% da sociedade? 
"Os caminhoneiros? Ora, os caminhoneiros!"  
Alguns os chamam de "heróis". Ledo engano. São trabalhadores que retomam as 
suas atividades, certamente decepcionados. Os heróis são outros: estão na Europa e 
irão para a Rússia defender as cores nacionais; outros estão por aqui mesmo dentro 
das quatro linhas se exibindo para a turba que só pensa no "pão e futebol"; mais 
alguns nos palcos, em melodias pobres, quando não obcenas; e muito outros da 
mesma estirpe. 
 
Os apresentadores de programas da mesma Itatiaia metem a ronca no governo e logo 
depois dizem que "a inflação está baixa….. etc…." e finalizam "temos um Brasil 
melhor na mão dos brasileiros". É propaganda do governo; falam isto porque são 
pagos, mesmo não concordando. 
 
Nós temos uma formação aprimorada segundo o  sistema pedagógico salesiano e 
aprendemos a ser “bons cristãos e honestos cidadãos”. O que significa, na 
prática,  este aforismo? 
Carregamos o rótulo de Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco; incluo aqui as Ex-
Alunas e Ex-Alunos FMA. Para que nos serviu, nestes dias, tão honroso título? Para 
falar que apoiamos os caminhoneiros e torcer por eles em casa ou no trabalho, bem 
acomodados? ou para enfrentar filas enormes nos postos de gasolina, pagando mais 
caro que antes da greve? Onde estavam os Ex-Alunos e Ex-Alunas como Grupo? 
Onde estavam os "salesianos" de todos os demais Grupos da Família Salesiana? 
Deitados no berço esplêndido, torcendo para que os caminhoneiros conseguissem, 

- Esperou mais de 4 horas, né! Encheu o tanque ou comprou apenas 100,00? 
- Não, enchi o tanque; agora vou poder viajar tranquilo neste feriado. 
- Mas a gasolina está cara demais, não? Mais cara do que antes... 
- Sim, está muito cara, mas fazer o que né! 
- Então está todo feliz, vai viajar para o feriadão? 
- Sim, felicidade total 



com sua luta, baixar os preços, não só do diesel? Deitados eternamente, esperando 
que amanhã o Brasil seja melhor? Uma pessoa me respondeu, se referindo às filas 
nos postos: 
 

- Uai, mais eles têm que trabalhar, sô. 
 
Sim, é verdade! Mas os caminhoneiros também; eles também tinham que voltar para 
as suas casas, levando o sustento da família. Mas estavam nas estradas, lutando; e 
nós continuando nossa vidinha, escravos do carro, do conforto e de um sistema 
político falido. Não devíamos estar nas ruas, lutando também? Os campos de futebol 
estiveram cheios, do mesmo jeito. Quantos eram os EAS nos campos lotados?  
Os caminhoneiros, cansados, foram derrotados. Não, não o foram! A sociedade 
brasileira, esta sim, foi derrotada; nós, ex-alunos e ex-alunas fomos derrotados, 
porque nada fizemos. 
O governo sairá deste imbróglio vitorioso; os deputados farão discursos, como já 
estão fazendo, criticando o governo e crescendo para cima dos caminhoneiros para 
conseguir a simpatia de seus eleitores e voltarem, ano que vem, para as mordomias 
do poder. E nós, 

1. voltaremos a realizar reuniões, encontros festivos para poucos; 
2. continuaremos sendo um grupinho de abnegados teimosos; 
3. tentaremos promover, em teimas “aborrescentes”, um movimento 

eficaz de ex-alunos e ex-alunas na mesmice, sem chegar a lugar 
nenhum; 

4. continuaremos rezando para que Dom Bosco e a Mãe Auxiliadora nos 
abençoe; 

5. continuaremos defendo as cores salesianas com o mesmo blá blá blá; 
6. continuaremos deixando que tudo permaneça como d’antes no 

quartel de Abrantes 
7. e, ao que tudo indica, jamais sairemos para as ruas. 

 
E assim, seguiremos em frente, nós, Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. 
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