
 

 

 
 

 
17 DE FEVEREIRO   –  ANO   2020   –   Nº  2005 
 

“ensinem aos outros jovens o que aprenderam” 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE – [Dalpiaz] 
Extrato da carta encaminhada aos ex-alunos/ex-alunas e delegados SDB 
 
Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2020. 
Prezados Integrantes do Conselho Nacional dos Ex-alunos/as de Dom Bosco 
Através desta carta convoco os integrantes do Conselho Nacional da Federação dos Ex-alunos (as) de Dom Bosco 
do Brasil para a reunião que acontecerá nos dias 27-28-29 de março de 2020, em São Paulo, na Lapa, nos 150 anos 
de vida da Associação Mundial dos Ex-alunos/as. 
 

 

SALVADOR – BA [Daniel] 

PRIMEIRO ENCONTRO COM OS FUTUROS JEX DO 
LICEU SALESIANO DO SALVADOR. 

TERCEIRÃO 2020 
Há um trabalho firme para o engajamento JEx na União de Salvador; como 
resultado prático os jovens já estão coordenando a frente de Ação Social 
supervisionados por Gustavo.  
 

 

 

RIO GRANDE DO SUL – [Jurandyr] 
Bruno Francisco Minetto Wegner, ex-aluno do Colégio Salesiano Dom Bosco de 
Santa Rosa, RS, conquistou a vaga mais concorrida do Sul do Brasil; ficou em 
primeiro lugar em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Ele estudou no Dom Bosco desde a 4ª série, junto com seu irmão gêmeo, 
Gustavo Minetto Wegner, que já cursa Medicina desde 2019. Disse que “considero 
que a boa escola foi a base de tudo; eu me senti preparado quando saí do ensino 
médio”. 

 

 

GOIÂNIA - GO– [Ernestino] 

 

No dia 13 de fevereiro de 2020, às 18h30min, aconteceu a 
primeira reunião de pais ou responsáveis dos educandos do 
Centro Juvenil, obra construída e administrada pela Associação 
de Ex-Alunos e Ex-Alunas. 
 
 

http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php
http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php
https://www.boletimsalesiano.org.br/media/k2/items/cache/1e99e016cdab81f5675dd62a5517fba8_XL.jpg


 

 

 
PORTO ALEGRE - RS– [Pe. Dácio] 

 
Ocorreu no último final de semana, nos dias 15 e 16 de fevereiro 
de 2020, a reunião dos Coordenadores dos Grupos da Família 
Salesiana, em Porto Alegre. A Federação dos Ex-Alunos e Ex-
Alunas do Sul se fez presente pelo seu Presidente Brasilino [de 

camisa vermelha]. 
 

 

 

SALVADOR - BA– [Daniel] 
 

No dia 16 de fevereiro de 2020, o D’art-ei - EADB Social realizou 
uma visita à Instituição Vovó Flor que atende a crianças carentes 
em situação de vulnerabilidade. Além de muita alegria e 
animação, foram doados kits escolares para todas as crianças!  
O D’art-ei é uma iniciativa JEX da nossa União! 
 

 

 
 

 
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- 
 


