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18 DE SETEMBRO –  ANO  2019 – Nº 1922 

AMAR A DOM BOSCO IMPLICA DAR CONTINUIDADE Á SUA MISSÃO 
 
MENSAGEM DO PRESIDENTE [Dalpiaz] 
 

OS SONHOS 
Na maioria das palestras motivacionais é utilizada uma frase que, por vezes, provoca altas expectativas nas pessoas 
presentes: “vá atrás de teus sonhos”; “busque teus sonhos”. Ao ouvir esta frase num evento educacional, fiquei 
pensando o quanto ela é incompleta e, portanto, limitada, e às vezes, perigosa. Os conferencistas ou escritores 
nunca perguntam ou desafiam os ouvintes ou seus leitores a se perguntarem sobre o tipo de sonhos que desejam 
alcança e para que. 
Quando alunos, encontramos muitos salesianos que cultivavam “sonhos”. Eram pessoas que pensavam buscar e 
ter o melhor para seus alunos. Vibravam com a possibilidade de fazer o bem, de ”proporcionar mais vida para seus 
educandos”. Para eles, “buscar os seus sonhos” fazia sentido, pois o que os movia era fazer o bem. Como faz 
sentido para muitos religiosos e religiosas que doam sua vida para o bem de outras pessoas. Faz sentido, também, 
para muitos cientistas que dedicam sua vida na pesquisa de produtos que auxiliam as pessoas na luta contra as 
doenças e limitações. Faz sentido para um dirigente que, além de buscar seu 
sucesso, se importa com os funcionários de sua empresa. 
Porém, se o palestrante disser esta frase a uma pessoa que tiver um pensamento igual a de Hitler, o que acontecerá 
com ela e com as pessoas que com ela convivem? O que significa alimentar o sonho para quem tem uma ganância 
desenfreada, um desejo incontrolável de poder e de aparecer, uma tendência para subjugar os outros? O que 
significou para os chineses, e outros povos vizinhos o “sonho” de Mao Tzé Tung de criar uma nação comunista? 
Qual é o alcance do sonho para um chefe de quadrilha? O sonho é uma energia que nos move ir à frente. Porém, 
vamos buscar os sonhos desde que seja para sermos mais felizes, mais solidários, mas disponíveis na luta para 
construir uma sociedade mais justa. Há tantas pessoas com “sonhos maravilhosos”. Lembremos de Dom Bosco, de 
Madre Tereza de Calcutá, dos Missionários Salesianos. Poderão ser nossos modelos. 
 
 
SÃO PAULO - SP [Geraldo Biaggi] 
 
No dia 19 de outubro, ocorrerá a terceira edição da “Feira da Empregabilidade” realizada pelo Tivoli Shopping, em 
parceria com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo – Unisal. Os Ex-Alunos e Alunos da UNISAL trabalham 
para montar o evento que oferecerá cerca de 400 vagas em mais de 10 empresas de grande porte, nacionais e 
multinacionais. Todas receberão currículos durante o evento para o processo seletivo já em andamento. O evento 
será gratuito e aberto ao público  
Segundo o Ex-Aluno e coordenador da Central de Estágios e Oportunidades - CEO do Unisal, Geraldo Vitorio Biaggi, 
“estarão em oferta na Feira, vagas para vários níveis e salários. No ano passado, a Feira teve a participação de mais 
de 3000 pessoas e cerca de 1.400 vagas foram preenchidas. É importante frisar que as oportunidades não acabam 
no dia da feira. Como os currículos ficam cadastrados junto às empresas, mesmo depois da feira acontece de 
muitas outras vagas serem preenchidas”, destacou ele. Os participantes interessados podem levar o currículo já 
impresso ou em pendrive. Além da oferta de vagas, a feira também terá oficinas práticas; dentre elas, como 
elaborar um bom currículo. A feira é de extrema importância, pois se trata de uma prestação de serviços à 
comunidade, pois proporciona a inserção de muitas pessoas no mercado de trabalho. 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrevista na rádio liberal da IIIª Feira de Empregabilidade no 
programa  UNISAL EM DESTAQUE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BELO HORIZONTE  - MG [Zandona] 
 

No dia 17 de outubro, Advogados Ex-Alunos e Ex-Alunas se reuniram com o Presidente Mateus Zandona 
para elaboração do novo estatuto para a associação de Belo Horizonte, tendo como modelo o documento 
aprovado no VIII CONESB, em Itajaí. O trabalho vai ser difícil porque se notam particularidades que 
deverão ser adaptadas à realidade de belo Horizonte. 
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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- 
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