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É EX-ALUNA/EX-ALUNO DE DOM BOSCO OU FMA???— lute por esta IDEIA
CONTAGEM - MG [Lilian]

Dia: 11 de novembro de 2018
Local: Parque Ecológico do Eldorado
Horário: 15h às 17h.
Lanche Partilhado.
Venha e convide seus amigos também ex-alunos e ex-alunas da E. E.
Helena Guerra ou algum professor e professora que você tem contato.
Vamos celebrar a alegria deste reencontro!

RECIFE – PE – [Flavinha]

DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS E
EX-ALUNAS

(ANS - Péliföldszentkereszt) – Hungria –[Pe. Jurandyr]
Realizou-se, de 4 a 7 de outubro, na casa salesiana de Péliföldszentkereszt, o
Encontro Europeu anual dos Presidentes e Delegados salesianos dos ex-Alunos de
Dom Bosco. O evento representa uma das primeiras atividades dos Ex-Alunos de
Dom Bosco na Hungria e foi realizado justamente para apoiar o início da
associação no país. As atividades foram orientadas pelo o Presidente Mundial,
Michal Hort, com o apoio da equipe do Conselho Confederal. Estavam presentes
também o Delegado do Reitor-Mor para a Família Salesiana, Pe. Eusebio Muñoz e
representantes das províncias da Ucrânia e do Oriente Médio.
O encontro, que reuniu um total de 26 representantes de 11 nações, teve como tema principal "ouvir os jovens de
hoje", com propostas de medidas para acompanhá-los em seu desenvolvimento pessoal, especialmente em relação
àquele com maiores dificuldades.

BELO HORIZONTE – MG---[Janes]

(ANS - Addis Ababa) -[Pe. Jurandyr]

Amaniel e Demelash são dois jovens bem-sucedidos que servem de exemplo para
outros meninos desfavorecidos, mais novos que eles. Mas nem sempre foi assim:
os dois rapazes contam com um passado cheio de dificuldades, superadas graças
aos esforços dos Salesianos e do Voluntariado Internacional para o
Desenvolvimento (VIS), no projeto "Bosco Children", e também graças às
habilidades que manifestaram no curso de formação "TechPro2". Em
reconhecimento aos seus esforços, na última sexta-feira, 12 de outubro, o
presidente do Conselho de Ministros italiano, Giuseppe Conte, os encontrou,
junto com o salesiano Pe. Angelo Regazzo, para premiá-los.

PALERMO – ITÁLIA [Pe. Jurandyr]
No dia 6 de outubro, a União dos Ex-Alunos de Dom Bosco Ranchibile de Palermo
recebeu a visita do irmão Biagio Conte, missionário leigo da "Missione di Speranza
e Carità". O encontro foi resultado da vontade do Conselho Executivo da União em
promover a colaboração entre os vários médicos e advogados, ex-Alunos de Dom
Bosco, e as atividades da da "Missione di Speranza e Carità", que há anos acolhe
os pobres, os sem-teto e imigrantes de Palermo. Os presentes ouviram a
experiência pessoal e o testemunho do irmão Conte, que não esqueceu de
mencionar o forte vínculo com Dom Bosco e seus filhos, graças também à indispensável presença na missão do
salesiano P. Pino Vitrano. O Presidente da União apresentou os médicos e advogados que trabalharão juntos para
construir a “Casa della Sofferenza e della Speranza” (Casa do Sofrimento e da Esperança), que visa prestar
assistência sanitária aos pobres e os imigrantes acolhidos na missão.

PARÁ DE MINAS – MG [Marcos]

Roger e Paloma

MISSÃO

Curso de Auxiliar Administrativo no Oratório
Roger Maicon, graduado em “Processos
Gerenciais”, e Paloma da Silva, formada em
Técnicas de Logística”, se uniram e ofereceram o
Curso de Auxiliar Administrativo. Coordenado e
ministrado pelos dois jovens, Ex-alunos do
Oratório Pe. Falcone, o curso teve a duração de
seis meses, com duas aulas semanais, perfazendo
uma carga horária de 200 horas. Iniciado em abril, com ênfase em Processos
Logísticos o curso culminou com a formação, entrega de certificados e
confraternização no Oratório, no dia 22 de outubro; estiveram presentes os
familiares e a diretoria da Associação dos Ex-alunos e Amigos de Dom Bosco. O
evento foi organizado pelos voluntários do Grupo de jovens do Oratório.

VISÃO

Colocar os conhecimentos,
experiências e competências, como Trabalhar para ajudar os Ex-Alunos
profissionais leigos, a serviço dos Ex- de Dom Bosco a se tornarem "sal da
Alunos/Ex-Alunas, da Família
terra e luz do mundo".
Salesiana e da sociedade, a fim de
tornar realidade o lema: "uni-vos e
ajudai-vos”

VALORES
- Vida-Liberdade- Verdade-Solidariedade- Fraternidade-Comunhão-

REMINISCÊNCIAS
Fotos históricas de Pará de Minas. - [Marcos]

CONSTRUÇÃO DO PATRONATO

PÁTIO INTERNO
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