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    31 DE AGOSTO –  ANO 2018 – Nº  1825 

EX-ALUNA – EX-ALUNO DE DOM BOSCO—uma boa ideia.   

 
 

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- 

 

 
SÃO PAULO -SP 
 

Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, o Conselho Nacional dos 
Ex-Alunos de Dom Bosco se reuniu, na Lapa ( São Paulo). 
Estiveram presentes 28 representantes das Inspetorias. 
Este número é um indicador de que o Movimento está 
crescendo e que está tendo um grande apoio dos 
Salesianos. A prova está que se fizeram presentes 5 
assessores salesianos que coordenam a atividade dos 
ex-alunos nas Inspetorias. 

O encontro teve a perspectiva de ser um momento de animação, de informação, de 
revisão e reflexão sobre as ações feitas durante o último ano e, um desafio de projetar 
as futuras ações visando o crescimento em quantidade e qualidade do Movimento. 
Dentre as ações futuras estão o compromisso de cada Inspetoria abrir pelo menos uma 
União Local, pensar um itinerário formativo para os ex-alunos, buscar entrosamento 
com os demais grupos da Família Salesiana, pensar numa forma de buscar meios para 
a própria sustentabilidade, envolver mais jovens no Movimento e organizar o próximo 
congresso nacional que será realizado em São Paulo no mês de  agosto do próximo 
ano. 
O ambiente foi de muito trabalho, reflexão, animação, solidariedade e oração. O 
Conselho está cada vez mais unido e compromissado em levar adiante o projeto 
salesiano de "formar bons cristãos e honestos cidadãos" e assim se tornarem "sal da 
terra e luz do mundo". 
 
 
GOIÂNIA – GO 

No dia 25 de agosto 
aconteceu a reunião de 
Pais do Centro Juvenil. 
Ernestino e Deurimar 

falaram sobre a 
importância dos pais no 
processo Educativo dos 

Filhos. As crianças 
fizeram apresentações 

ao homenagear os pais. O encontro terminou com uma deliciosa galinhada com suco 
de limão. 

 
 
 
 
 

http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php


 
Em 26 de agosto, a Federação Dominicana de Ex-Alunos e Ex-
Alunas de Dom Bosco (FEDEBOSCO), elegeu o presidente 
para o período 2018-2022, Ray González e o Vice-Presidente 
Carlos Reyes. O evento foi coordenado pelo presidente do 
comitê eleitoral Franklin Ortega, pelo Delegado Inspetorial, 
padre Pastor José Ramírez, pelo secretário Marlon Valentín e 
por Escolástica De León. 

 
 

JOINVILLE - SC 
No dia 29-08-2018, aconteceu a reunião de Diretoria para 
prestação de contas referente à 8ª Festa da Polenta da União 
de Joinville. Constou também da pauta o balanço geral da 
Reunião da FEDERAÇÃO BRASILEIRA dos ex-alunos e ex-alunas 
de Dom Bosco. O ex-aluno, Jucélio Nabor Pereira, voltou de 
São Paulo muito empolgado dando ênfase as atividades 
propostas pelas representantes das Inspetorias presentes. A 
expectativa é que surjam muitas e boas AÇÕES para as obras 
salesianas de Joinville a partir de então. 

 
 
ASCURRA - SC 
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