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PALAVRA INSTITUCIONAL
4

A União Marista do Brasil
apresenta, com muita satisfação, aos seus associados e à
sociedade, o Relatório Social do Brasil Marista do período
2010-2011.
Criada no ano de 2005 para ser o grande elo da atividade
espiritual, acadêmica, social e de gestão da obra marista no
Brasil, como instituição católica, tem a missão de cumprir o
mandato de Jesus Cristo: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem
a Boa Notícia (Evangelho) para toda a humanidade” (Mc 16,15).
A União Marista do Brasil propõe-se cumprir este mandato
através de uma educação solidária a crianças, jovens e
adultos em escolas, universidades, hospitais e obras sociais.
São centenas de milhares de pessoas, que, de forma direta
ou circunstancial, usufruem dos benefícios da ação marista
no Brasil.
Como instituição voltada para a pessoa, age em consonância
com organizações governamentais, eclesiais, terceiro setor,
colaboradores, parceiros, clientes, beneﬁciados e formadores
de opinião.
O fundador, São Marcelino Champagnat, quis que os maristas
se dedicassem, de modo particular, às crianças e jovens
através de uma educação de qualidade, para garantir-lhes o
futuro e os seus direitos.
A ação marista no Brasil já ultrapassa um século com presença
em todos os estados da União.
A marca marista está hoje consolidada pelos valores que
transmite e pela abrangência no Brasil, através de um trabalho
de qualidade, no qual a pessoa se aﬁrma na sua integralidade
como o maior valor da instituição.
O maior objetivo continuará sendo o de buscar, com as pessoas
que compõem o universo marista, o caminho da realização do
ser humano, com qualidade de vida, e alcançar a felicidade
que todo homem e mulher têm direito como criatura.

Ir. Arlindo Corrent - Diretor-Presidente da UMBRASIL
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APRESENTAÇÃO
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O FUNDADOR
São Marcelino Champagnat,
fundador do Instituto dos Irmãos Maristas,
escolheu a Educação como espaço para o
desenvolvimento integral e a transformação do
mundo. Champagnat fundou a Instituição em
1817, dedicada à formação cidadã e cristã das
crianças e dos jovens. A motivação para seguir
o legado do fundador permanece e se atualiza
no tempo: o desejo de transformar a realidade
a partir do que há de melhor nos corações
de pessoas comprometidas com os valores
humanos e cristãos. Os princípios e valores
do Instituto Marista são traduzidos no diaa-dia, em atitudes de solidariedade, justiça,
companheirismo, qualidade dos serviços e
empenho com a Missão.
Nas escolas assumidas pelo Instituto, desde
o início os Irmãos ofereciam educação cristã
fundamentada no acolhimento, no respeito
e no amor pelos estudantes – traços que
Marcelino não encontrou em sua experiência
escolar. Vem daí as características da Educação
Marista: presença junto às crianças e jovens,
simplicidade nas relações, convivência
baseada no espírito de família, formação
que desenvolve amor ao trabalho, tudo isso
inspirado no jeito de Maria, a mãe de Jesus.
Os apelos da globalização e dos novos
paradigmas da humanidade desaﬁam a um
novo olhar e uma nova forma de existir. A
proposta educativa marista, fundamentada
na presença e no amor, contribui para a
leitura, a interpretação e a resposta crítica aos
apelos contemporâneos. Crianças e jovens,
especialmente os mais empobrecidos, são
acolhidos e encorajados a construir seu projeto
de vida alicerçado em bons valores.
7

BRASIL MARISTA
O Instituto Marista
está presente em 79 países, com cerca
de 50 mil Irmãos e Leigos,
beneﬁciando mais de 500 mil crianças
e jovens.
No Brasil, os maristas estão em 24
estados e no Distrito Federal.
São 103

cidades brasileiras, mais de
30 mil Irmãos e Leigos, cerca de
350 mil pessoas beneﬁciadas.

86 colégios
51 unidades sociais
3 veículos de comunicação
3 editoras
4 instituições de ensino superior
7 hospitais
Organizado em quatro Unidades
Administrativas, três Províncias (Brasil

Centro-Nort e, Brasil CentroSul, agora comunicada como Grupo
Marista, e Rio Grande do Sul) e
um Distrito (Amazônia), tem como missão

formar cidadãos com base em valores humanos
e cristãos para a transformação da sociedade.
Fundado sob a égide do humanismo cristão, o
Instituto Marista posiciona-se na vanguarda da
defesa e da promoção dos direitos das infâncias
e juventudes.
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MANTENEDORAS
Para apoiá-lo administrativamente, o Instituto
Marista conta com mantenedoras, estruturas
responsáveis pelo gerenciamento das
unidades maristas em suas diversas frentes
de atuação. As 10

associadas têm,
atualmente, cerca de 30 mil
colaboradores. São elas:
União Brasileira de Educação e Ensino (UBEE)
União Norte Brasileira de Educação e Cultura (UNBEC)
Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC)
União Catarinense de Educação (UCE)
Associação Paranaense de Cultura (APC)
Editora FTD – negócio independente no nível das mantenedoras
Sociedade Meridional de Educação (SOME)
União Brasileira de Educação e Assistência (UBEA)
União Sul Brasileira de Educação e Ensino (USBEE)
Associação Brasileira de Assistência, Educação e Cultura (ABAEC)
9

UMBRASIL
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A União Marista do Brasil (UMBRASIL),
criada em 2005 e sediada em Brasília (DF), é a associação das
mantenedoras, representando o universo do Brasil Marista no país.
É uma organização que mobiliza, articula e potencializa ações
integradas. Organizada em comissões, subcomissões, comitês
e grupos de trabalho, empreende ações e projetos comuns, que
geram conectividade e possibilitam resultados compartilhados.

MISSÃO
A União Marista do Brasil (UMBRASIL)
tem por missão articular e potencializar
a presença e a ação marista no Brasil,
fundamentada em valores éticos e maristas.

VISÃO

PRINCÍPIOS

A União Marista do Brasil (UMBRASIL)
estará, até 2014, consolidada e reconhecida
por suas associadas e, na sociedade, pela
excelência com que representa, articula e
potencializa a unidade, a presença e a ação
maristas no Brasil.

1. Ética cristã e eclesialidade;
2. Fidelidade criativa ao carisma;
3. Gestão compartilhada;
4. Uso dos bens conforme o Evangelho;
5. Compromisso socioambiental;
6. Empreendedorismo e inovação;
7. Multiculturalidade.
11
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ORGANOGRAMA

Assembleia Geral

Conselho Superior

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

Secretário Executivo

Comitê Executivo

Comitê de Missão
e Gestão

Comitê
de VCL

Assessoria de
VCL

Assessoria de
Missão

Comitê
de RI

Assessoria de
Gestão

Assessoria de
Relações
Institucionais

Assessoria de
Captação de
Recursos
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RELATÓRIO SOCIAL
2010-2011
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APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
O Brasil Marista conta com milhares de pessoas
que diariamente vivenciam e disseminam
importantes valores humanos e cristãos. Faz
parte do jeito marista a busca constante por
excelência.
Para garantir sustentabilidade e resultados
aos trabalhos realizados, apostamos no
desenvolvimento econômico e ﬁnanceiro das
instituições.

Depois que
entrei no Marista minha vida teve uma mudança incrível.
E pra melhor. Aqui descobri que um mundo mais solidário
é possível. Algo que me motiva é saber que lutamos por um todo,
como um efeito espelho que é vendo o sorriso do próximo isso nos
reﬂete. É uma Instituição muito forte e que me ajudou a formar
meu caráter. Aqui é a minha segunda casa. É uma base para um
futuro melhor. Agradeço, primeiramente a Deus, a minha família e
a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Sei que as melhores
oportunidades da minha vida são graças a minha
convivência no Marista. E a jornada ainda não acabou,
tem muito pela frente ainda. Sou marista de coração.”
Vitória Nara (14 anos)
educanda do Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia/DF e
Pastoral Juvenil Marista (PJM)

Os investimentos deste relatório somam cerca
de 2 BILHÕES de reais, oriundos
de serviços educacionais, da área da saúde,
doações de pessoas jurídicas, convênios,
receitas ﬁnanceiras e patrimoniais.

Aplicação dos recursos

Valor (mil reais)
2010

2011

Despesas Totais

1614761

1806990

a. Serviços, programas e projetos assistenciais

155515

187603

b. Pessoal (salário, benefício e todos os encargos, 881297

974898

(excluindo pessoal)
por regime de competência)

O Marista
abraçou as Medidas Socioeducativas centrada no amor
ao Reino de Deus. Essa ação corresponde a maior
lição de Champagnat: assistir os mais necessitados. O trabalho
tem resgatado vidas, ressigniﬁcando os projetos e sonhos dos
nossos adolescentes. A abertura de novas possibilidades têm
sido possível graças à espiritualidade marista, à aplicação de
uma pedagogia personalizada e aos bons valores familiares
integrados aos trabalhos realizados. Os jovens se
inserem a sociedade, cursando nível superior e
trabalhando como cidadãos de bem.
Ivanda Gava
diretora da Casa Marista de Semiliberdade

Educação Básica

248722

278024

Educação Superior

319400

343722

Saúde

118607

130042

Assistência Social

43179

49004

Cultural

3170

3048

Ambiental

1212

931

Veículos de Comunicação

2557

3131

Atividades de Apoio

144451

166995

c. Terceiros

78831

79278

d. Autônomo

16513

22576

e. Despesas diversas

482605

542635

Operacionais

315762

349227

Impostos e taxas

4892

9413

Financeiras

48696

56821

Depreciação

79304

78893

Outras despesas

33952

48281

(somatório das despesas abaixo)

Investimentos - imobilizado

Valor (mil reais)
2010

2011

a. Máquinas e equipamentos

25307

24666

b. Bens móveis

11142

13314

c. Bens imóveis

90846

145620

d. Veículos

1616

1462

e. Material didático permanente

2574

2976

f. Outros Investimentos

3202

4381
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GESTÃO DE
PESSOAS
A evolução nos números
apresentados revela ações
contínuas e articuladas, que
buscam fortalecer a humanização
na gestão de pessoas a partir dos
princípios e valores éticos, cristãos
e maristas, e desenvolver formação
especíﬁca de colaboradores e
lideranças.

Indicadores sobre o corpo funcional
Nº total de empregados(as) ao ﬁnal do período

tem uma proposta pedagógica socioambiental
visível desde o próprio aspecto físico, cercado
de verde e água corrente. As questões ambientais
perpassam o currículo na teoria e na prática, através
de projetos de estudo e investigação que culminam
em ações que visam às transformações. Essa opção
pedagógica tem impactado a vida dos estudantes e
suas famílias, gerando atitudes e posturas conscientes.
Acreditamos que os impactos diretos que temos
presenciado, nas atitudes e valores humanos e sociais
dos nossos meninos e meninas, tendem a ser uma
contribuição signiﬁcativa para o surgimento
de gerações mais responsáveis e solidárias
perante a vida que é de todos.
Ir. Davi Nardi
diretor do Aprendizado Padre Lancísio

2011

Quantidade

22235

23153

Educação Básica

Quantidade

5620

6155

Educação Superior

Quantidade

4261

4360

Saúde

Quantidade

4207

4412

Assistência Social

Quantidade

1570

1588

Serviços Terceiros

Quantidade

60

28

Cultural

Quantidade

75

61

Ambiental

Quantidade

31

36

Veículos de Comunicação

Quantidade

48

45

Atividades de Apoio

Quantidade

6363

6468

Nº de admissões durante o período

Quantidade

6168

6296

Educação Básica

Quantidade

1628

1770

Educação Superior

Quantidade

565

640

Saúde

Quantidade

1246

1438

Assistência Social

Quantidade

661

675

Serviços Terceiros

Quantidade

27

3

Cultural

Quantidade

7

12

Ambiental

Quantidade

16

13

Veículos de Comunicação

Quantidade

9

8

Atividades de Apoio

Quantidade

2009

1737

Nº de demissões durante o período

Nossa escola

2010

Quantidade

5842

5902

Educação Básica

Quantidade

1480

1559

Educação Superior

Quantidade

521

561

Saúde

Quantidade

1158

1238

Assistência Social

Quantidade

720

719

Serviços Terceiros

Quantidade

14

0

Cultural

Quantidade

6

26

Ambiental

Quantidade

12

8

Veículos de Comunicação

Quantidade

10

11

Atividades de Apoio

Quantidade

1921

1780

Empregados por faixa etária (Nº e %)

Quantidade

22707

23427

Menores de 18 anos

Quantidade

177

138

18 anos a 35 anos

Quantidade

10012

10529

36 anos a 60 anos

Quantidade

11550

11875

Acima de 60 anos

Quantidade

968

885

Nº de mulheres que trabalham na instituição

Quantidade

13384

13881

Nº de cargos de cheﬁa ocupados por mulheres

Quantidade

572

693

Salário médio das mulheres

Valor (reais)

1769

2073

Nº de homens que trabalham na instituição

Quantidade

9323

9546

Nº de cargos de cheﬁa ocupados por homens

Quantidade

525

587

Salário médio dos homens

Valor (reais)

2076

2379

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

Quantidade

2038

1808

Salário médio dos(as) negros(as)

Valor (reais)

1278

1422

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Quantidade

20669

21594

Salário médio dos(as) brancos(as)

Valor (reais)

2045

2230

Nº de pessoas com deﬁciência

Quantidade

515

441

Salário médio dos(as) pessoas com deﬁciência

Valor (reais)

1152

1163

Nº de estagiários(as)

Quantidade

845

832

Nº de jovens aprendiz

Quantidade

143

196

Tempo médio de permanência do proﬁssional

Anos

6

4

Nº de licenças

Quantidade

1117

1307

Nº de afastados

Quantidade

1280

1412

Nº de acidentes de trabalho

Quantidade

468

553

Nº de prestadores(as) de serviço

Quantidade

4225

3468

Nº de associados

Quantidade

600

577

na Instituição
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A SENAES
está com os maristas desde 2004.
Para nós, essa parceria é muito
importante, pois o IMS possui uma atuação
marcante na comercialização solidária. Esse
trabalho tem contribuído signiﬁcativamente na
divulgação da economia solidária e do comércio
justo, por meio de formações, projetos e
realizações de feiras por todo o país. Essas
ocasiões são instrumentos de organização
e espaços para intercâmbios e novos
aprendizados. Ali acontece a troca de saberes,
o que resulta na melhoria da qualidade dos
produtos. Esses esforços valorizaram o setor,
que hoje está inserido nas agendas políticas. É
uma alegria para a SENAES contar
com essa parceria que tanto tem
nos ensinado.

Após presenciar
um professor batendo em um aluno, Champagnat decidiu
fundar uma escola com valores cristãos e uma educação
de excelência. A pastoral vem atualizar o ideal de Marcelino na vida
das crianças e adolescentes, e, acima de tudo, voltar às ações para
a vontade de Jesus de Nazaré. Percebemos que esse trabalho tem
proporcionado efeitos positivos nas atitudes e vivências dos nossos
alunos. Não conseguiríamos executar uma educação com
valores humanos sem antes trabalhar a espiritualidade
marista com nossas crianças, adolescentes e educadores.

Roberto Marinho
secretário adjunto da
Secretaria Nacional de Economia Solidária
(SENAES) em parceria com o Instituto
Marista de Solidariedade (IMS)

Thairo Guimarães
coordenador de Pastoral da
Escola Marista Champagnat de Varginha

Qualiﬁcação do corpo funcional

2010

2011

Nº total de docentes

Quantidade

6770

7713

Nº de doutores(as)

Quantidade

1200

1261

Nº de mestres(as)

Quantidade

1401

1380

Nº de especialistas

Quantidade

943

1432

Nº de graduados(as)

Quantidade

3070

3441

Nº de graduandos(as)

Quantidade

131

118

Nº de docentes não graduados(as)

Quantidade

25

81

Quantidade

830

641

Nº total de educadores(as) sociais
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

Quantidade

63

36

Nº de graduados(as)

Quantidade

358

264

Nº de graduandos(as)

Quantidade

22

71

Nº de pessoas com ensino médio

Quantidade

310

224

Nº de pessoas com ensino fundamental

Quantidade

32

20

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

Quantidade

45

26

Quantidade

14576

15379

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

Quantidade

1016

1045

Nº de graduados(as)

Quantidade

3660

3447

Nº de graduandos(as)

Quantidade

1202

1249

Nº de pessoas com ensino médio

Quantidade

5544

6130

Nº de pessoas com ensino fundamental

Quantidade

1575

1720

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

Quantidade

1553

1770

Nº de pessoas não-alfabetizadas

Quantidade

26

18
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Acreditamos que evangelizar é fazer o que
Jesus fez: por palavras e ações, expressar o
amor misericordioso e compassivo de Deus,
em especial para com os pequenos, pobres,
necessitados e esquecidos. Com esse olhar,
somos convidados a ser anunciadores da vida
de Jesus junto aos adolescentes e jovens.
A evangelização tem papel integrador e está
presente em todas as ações maristas de forma
transversal, perpassando nossas iniciativas, na
animação vocacional de Irmãos e nas atividades
pastorais com crianças e jovens por todo o Brasil.

Por evangelização compreendemos todas
as iniciativas que visam à disseminação e
inculturação dos valores cristãos, à educação
para a cidadania, à promoção dos direitos
humanos, à vivência solidária, às opções
focadas na sustentabilidade, no diálogo interreligioso e multicultural, no desenvolvimento
da dimensão espiritual, na comunhão com a
Igreja e a formação catequética, com destaque
para o trabalho desenvolvido junto às infâncias e
juventudes, especialmente por meio da Pastoral
Juvenil Marista (PJM).

O nosso colégio
é uma referência no cuidado com as crianças,
adolescentes e jovens. Estamos entre as dez instituições
brasileiras que conquistaram o Prêmio Nacional de Educação
em Direitos Humanos, com o tema “Enfrentamento do abuso
e da exploração sexual de crianças e adolescentes”. Nossos
alunos têm mostrado que o fato de virem de comunidades
empobrecidas não minimiza a capacidade de aprendizado.
Destaco o envolvimento participativo dos jovens nos principais
Conselhos Municipais de Aracati. As presenças ativas
das famílias também corroboram para o sucesso dos
nossos alunos aqui no Ceará.

Alegra-me ver
como os educadores se encantam pelo carisma
marista, assumindo para si os nossos valores.
Isto se deve ao fato do sonho de Champagnat permanecer
vivo em nossas realidades. Um carisma é a manifestação de
Deus em vista do bem comum. Tenho percebido, sobretudo no
espaço social de nossa missão, a apurada sensibilidade dos
educadores à realidade das crianças, adolescentes e jovens.
Toda essa ação de Deus na história, por meio dos educadores
maristas, só pode repercutir nos alunos como um sopro de vida
e amor. E, sentindo-se amado, cada estudante passa
a acreditar mais em si, tornando-se construtor de
mundo melhor.”
Ir. José Augusto Junior
Formação Marista Juniorato
Escola Marista Champagnat de Contagem
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Ir. Joventino Laquini
diretor do Colégio Marista de Aracati e
Escola de Ensino Fundamental Marcelino Champagnat

Com a missão de evangelizar, ou seja, vivenciar
e disseminar tais valores, os maristas mantêm
iniciativas em quatro áreas: educação,
solidariedade, saúde e comunicação. São
frentes de atuação que se constituem em
campos de aplicação e multiplicação da
Missão Marista. Seja nos colégios, nos campi
universitários, nas escolas gratuitas, nos
centros sociais, nos hospitais, nas editoras
ou nas emissoras de rádio e TV, tudo o que é
realizado busca a excelência, a valorização de
colaboradores, Leigos e Irmãos, e uma efetiva
contribuição social e cultural às comunidades
em que se fazem presentes. Bons valores com
excelência. Nossa missão é proporcionar essa
combinação única para a construção de um
mundo melhor.

Ser diretora
da Casa da Acolhida Marista Olho D’água é gratiﬁcante,
pois percebemos como é notório o crescimento
e a participação de nossas crianças e adolescentes nos
espaços de discussões políticas.O fato de virem de realidades
ﬁnanceiramente difíceis não desqualiﬁca suas capacidades.
A intencionalidade da Casa é promover o protagonismo, por
isso investimos na formação política desses jovens para que
eles sejam multiplicadores do bem. O resultado
desse trabalho tem sido uma atuação protagônica
promotora da conscientização social e cidadã.
Maria do Amparo Seibel
diretora da Casa da Acolhida Marista Olho D’Água

Posso dizer
que sou uma pessoa mais esforçada graças aos
ensinamentos recebidos aqui. Isso me faz reﬂetir
que somos criadores de nossa história e devemos ter o espirito
de partilha. Precisamos de oportunidades para desenvolver
nossas habilidades e o Marista tem nos preparado para sermos
construtores de um mundo melhor. Aqui me tornei um cidadão
consciente, com visão critica em diversos temas.
Além disso, vejo a importância da educação espiritual
dos jovens.
Breno Anderson (18 anos)
educando do Centro de Recondicionamento de
Computadores (CRC-Recife) e Pastoral Juvenil Marista (PJM)
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Educação
O Brasil Marista atua na Área de Educação
promovendo o diálogo entre as ciências, as
sociedades e as culturas, sob uma perspectiva
cristã da realidade. Dessa forma, permite
entender as necessidades humanas e sociais
contemporâneas, questioná-las, traçar
caminhos e modos de enfrentar os problemas
do cotidiano. O jeito de educar fundamenta-se
em uma formação integral. Investe na reﬂexão,
no protagonismo social e na valorização do
ser humano.
Todos os dias, crianças, jovens e adultos são
atendidos nas unidades maristas de educação
básica, proﬁssional e ensino superior. O
trabalho envolve, ainda, a produção de material
didático e o sistema de ensino.

Certa vez,
ao explicar de forma muito ampla a história e a
missão da Instituição a um fornecedor curioso, o
mesmo me questionou: “e como vocês conseguem fazer isso
há tanto tempo?” A única resposta que me veio à mente foi: “é
simples, buscamos ser unidade na diversidade e transparentes
no ser e no agir. Temos uma missão e trabalhamos pautados
em nossos valores institucionais”.
Tenho orgulho em ser uma gestora marista, corresponsável por
uma gestão compartilhada, a serviço da missão, baseada em
valores e princípios, onde as relações de trabalho são presididas
pelo espírito de família. Somos responsáveis por um espaço
importante na vida de crianças, jovens e suas famílias
e é com alegria e comprometimento que abraçamos
essa responsabilidade.
Giselle dos Passos Vieira
gerente administrativa do Colégio Marista de Criciúma

Educação Básica

Tenho a oportunidade
única de trabalhar em um local com valores bem
deﬁnidos e consolidados. A missão Marista olha
para o mundo, incluindo seus perpetuadores, com os mesmos
objetivos originais: produzir cidadãos de bem, capazes de
transformar a realidade com a aplicação de trabalho pautado
em ética. Aqui, sinto que tenho signiﬁcado; sinto o fruto do que
faço em cada criança no pátio, em cada formando
que se vai. Sinto, sem sombra de dúvida, que no
Arquidiocesano trabalho para um bem comum.”
Renato Mobaid Pereira Campos
assistente de marketing do Colégio Marista Arquidiocesano
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O Projeto Educativo do Brasil Marista busca
oferecer ao estudante possibilidades de se
desenvolver em todas as suas dimensões:
cognitiva, afetiva, psicomotora e social,
compreendendo a importância de se posicionar
no mundo com e por meio dos mais variados
conhecimentos. Dessa forma, os colégios
passam a ser centros de aprendizagem, de vida
e de evangelização, oferecendo uma educação
integral de qualidade. Assim, o maior resultado
que podemos alcançar é o de formação de
sujeitos críticos e de líderes atuantes na
construção de um mundo mais justo, fraterno
e solidário.

Atualmente, são 70 mil
estudantes atendidos em
86 colégios no Brasil.

Ensino Superior
O papel das universidades e faculdades que
fazem parte do Brasil Marista é de ofertar
à sociedade, por meio do ensino, pesquisa
e extensão, cidadãos proﬁssionalmente
capacitados que sejam comprometidos com o
desenvolvimento econômico e social do país e
possuam como valor a ética fundamentada no
cristianismo e nos princípios maristas.
• Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR):
com 54 anos de tradição, oferece mais de 60 cursos
de graduação, 13 programas de pós-graduação stricto
sensu e mais de 250 cursos de pós-graduação lato
sensu, distribuídos em cinco campi.
• Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS): o marco inicial foi a criação, em 1931, do
Curso Superior de Administração e Finanças. Equiparada
a universidade em 1948, atualmente a PUCRS oferece
69 cursos de graduação, mais de 100 opções de cursos
de extensão, certiﬁcação adicional e pós-graduação
lato sensu, além de 42 cursos de pós-graduação
stricto sensu. A Universidade se destaca também nas
áreas cultural, esportiva e tecnológica com o Museu
de Ciências e Tecnologias, o Parque Esportivo e o
TECNOPUC.
• Faculdade Marista Recife: instalada oﬁcialmente em
2002, oferece cinco cursos de graduação e dois de pósgraduação.
• Faculdade Católica do Ceará: as atividades
acadêmicas começaram em 2004, como Faculdade
Marista Fortaleza. Hoje, a Faculdade Católica do Ceará
oferece quatro cursos de graduação.

Contamos também com:
• Universidade Católica de Brasília (incluindo o
Centro Universitário do Leste de Minas e a Faculdade
Católica do Tocantins): parceria educacional com outras
congregações religiosas – Província Lassalista de Porto
Alegre; Província São José da Congregação dos Sagrados
Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo; Inspetoria São
João Bosco; Inspetoria Madre Mazzarello; e Diocese de
Itabira/Coronel Fabriciano (MG).
• Centro Universitário - Católica de Santa Catarina:
com campi em Joinville e Jaraguá do Sul, oferece
27 cursos de graduação, 10 de pós-graduação e 2
programas de mestrado.

O Prouni
é um grande projeto
social e serei sempre uma
grande defensora, assim como sou
de todos os programas e projetos
sociais que trazem conhecimento,
melhoria de qualidade de vida
e, principalmente, dignidade à
população de baixa renda. Nunca
teria condições de pagar meus
estudos na PUCPR, muito menos
no curso de Medicina. A renda dos
meus pais não é o suﬁciente para
pagar nem uma mensalidade.
Além disso, tenho mais
quatro irmãos menores
dependentes desta renda.
Karin Becker
aluna do 5º ano do curso de
Medicina da PUCPR

Foto: João Borges

Ensino Proﬁssional
Os cursos técnicos formam proﬁssionais para
atender a uma elevada demanda de mãode-obra qualiﬁcada. O objetivo é capacitar os
jovens e facilitar a sua entrada no mercado de
trabalho. Assim, promove a formação integral
do aluno, como proﬁssional e como cidadão
responsável, visando ao efetivo exercício da
cidadania.
O ensino proﬁssionalizante é uma alternativa
de qualiﬁcação para o jovem e pode facilitar
seu ingresso no mercado de trabalho. O
Curso Técnico em Enfermagem e o Curso de
Instrumentação Cirúrgica do Instituto Marista
Graças, em Viamão/RS, são proﬁssionalizantes
na área da saúde. No TECPUC, nos estados do
Paraná e Santa Catarina, são oferecidos dois
cursos técnicos integrados e mais 25 opções
de cursos técnicos, em diferentes áreas do
conhecimento.
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Serviços, programas, projetos, ações e contribuições para a sociedade, gratuitas ou com subsídios
“Serviço de educação (Somatório)”

Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Educação infantil
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Ensino fundamental I e II
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Ensino médio
Valor (mil reais)
Educação de jovens e adultos - EJA
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
“Bolsas educação básica
Valor (mil reais)
(Somatório Bolsas Totais + Parciais)”
Nº pessoas beneﬁciadas
Bolsas totais da educação básica
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Bolsas parciais da educação básica
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Descontos comerciais para Educação Básica
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
“Bolsa do PROUNI
Valor (mil reais)
(Somatório Bolsas Totais + Parciais)”
Nº pessoas beneﬁciadas
Bolsas totais do PROUNI
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Bolsas parciais do PROUNI
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
“Bolsas institucionais de gradução, proﬁssional e sequenciais
Valor (mil reais)
(Somatório Bolsas Totais + Parciais)”
Nº pessoas beneﬁciadas
Bolsas institucionais de gradução, proﬁssional e sequenciais totais Valor (mil reais)
Bolsas institucionais de gradução, proﬁssional e sequenciais parciais Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Descontos comerciais de graduação, proﬁssional e sequenciais
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Bolsas iniciação cientíﬁca, de pós-gradução e de pesquisa
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Desconto de pós-gradução
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Crédito educativo governamental
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Crédito educativo institucional
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
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2010

2011

226285
46107
11056
923
17566
2308
1429
6805
2390
15149
3646
8649
1099
6501
2547
2239
2524
80764
7845
74135
6401
6628
1444
8600
2174
455
8145
2174
27127
11110
8844
1796
15451
7611
22320
2726
24083
4700

272373
48689
14008
1863
19629
2819
3966
4806
1407
24309
4267
16499
1667
7810
2600
3516
3034
100002
9333
94963
8195
5039
1138
7917
1800
281
7636
1800
30054
10600
10039
1985
15990
7812
37965
3635
24483
4401

Editorial
Os Irmãos Maristas estão no Brasil desde 1897,
na direção de vários colégios. Com o tempo,
avançaram para outras áreas. Para consolidar
o trabalho de educação que já realizavam,
passaram a atuar na área editorial.
Fazem parte do Brasil Marista três editoras:
• Editora FTD: a sigla é uma homenagem a Frère
Théophane Durand, Irmão Superior Geral do Instituto
Marista de 1883 a 1907. Criada em 1902, destaca-se
na produção e impressão de livros didáticos, de apoio
didático e de literatura infantil e juvenil, estabelecendo
padrões de qualidade na linguagem, no conteúdo e
na apresentação gráﬁca do material escolar. Líder na
venda de livros didáticos para o Governo e uma das
líderes no mercado de escolas particulares, a FTD
é referência em Educação. Além disso, oferece um
Sistema de Ensino que desponta no mercado e vem
conquistando escolas por todo o Brasil. A FTD é ainda
sócia controladora de outras duas editoras: Quinteto
Editorial e Empresa Brasileira de Sistemas de Ensino
dedicadas a segmentos editoriais especíﬁcos.
• Editora Universitária Champagnat: fundada
em 1983, atua nos segmentos cientíﬁco, didático
e institucional. Tem como premissa a relevância
cientíﬁca, didática, artística e cultural. Visa, com suas
obras, a atender aos interesses de ensino, pesquisa
e extensão da comunidade acadêmica da PUCPR,
da preservação da memória regional e da sociedade
como um todo.
• Editora Universitária da PUCRS - EDIPUCRS: no
mercado há 24 anos, oferece assessoria técnica às
publicações da universidade, além de editar, coeditar
e reeditar obras de relevante interesse cientíﬁco,
cultural ou didático.

Tenho o privilégio
de estudar na PUCRS e conviver num
ambiente onde professores, alunos
e empresas dividem o mesmo espaço em uma
sintonia perfeita. Vivendo esse mundo, consegui,
em um ano, iniciar minha vida proﬁssional através
da parceria PUCRS/Microsoft e, dois semestres
depois, abrir minha própria empresa na Incubadora
Raiar, dentro do Parque Cientíﬁco e Tecnológico
(Tecnopuc). Tenho certeza que se estivesse em
outro lugar não conseguiria, ao menos
nessa velocidade, ter realizado tantas
conquistas proﬁssionais.
Felipe Dorneles
estudante da Ciência da Computação
proprietário da empresa DevolopIT
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Solidariedade
Construir um mundo mais justo, fraterno
e solidário. É com esse propósito que o
Marista atua na educação, evangelização,
promoção e defesa dos direitos das infâncias e
juventudes. A partir de iniciativas nos âmbitos
da Educação, Assistência Social e Saúde, a
Solidariedade Marista proporciona espaços de
promoção da justiça e de enfrentamento às
desigualdades que se manifestam nas suas
diversas formas e contextos.
As ações vão além dos muros institucionais,
comprometendo-se com a formação humanocristã e acadêmica de meninas, meninos e
jovens, tecendo redes e construindo pontes
para que eles exerçam sua cidadania com
ética, protagonismo e compromisso com uma
sociedade digna e sustentável.

O Centro Social
Marista Ir. Walmir é uma grande conquista para o
nosso bairro, pois nós aprendemos a conviver, a
respeitar, a ter mais educação e a ﬁcar longe das drogas e das
bebidas alcoólicas.
Nós também temos várias oficinas, como artes, jogos
cooperativos, expressão corporal, informática e robótica,
comunicação, meio ambiente e cidadania. E também
temos a PJM, onde aprendemos sobre Champagnat, Deus,
educação, danças e temos encontro todas as
terças e quintas-feiras.
Nós valorizamos muito o que temos.
Aline de Souza Cardoso (11 anos)
educanda do Centro Social Marista Ir. Walmir

Os itinerários de Solidariedade Marista, no Brasil,
conﬁguram-se a partir dos seguintes eixos:
• Promoção e defesa dos direitos de crianças e jovens.
• Atendimento direto a crianças, jovens e famílias em
situação de vulnerabilidade social em cerca de

50 unidades sociais no Brasil. Mais de 180 mil

pessoas são atendidas de maneira contínua nos projetos
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bolsas
sociais e são ofertadas cerca de
sociais para Educação Básica, Proﬁssional e Ensino
Superior, anualmente.
• Formação contínua de gestores e educadores,
avaliação dos resultados, sistematização e disseminação
do conhecimento e trabalho em rede.

Eu gosto do
Centro Social Marista Ir. Walmir porque é legal e tem
atividades como jogos cooperativos, comunicação,
artes, informática, meio ambiente e dança. E
também tem a PJM. Eu gosto do Marista, é bom de
conviver e brincar.
Fernanda da Silva (12 anos) e
Maria Júlia Baldessar da Silva (10 anos)
educandas do Centro Social Marista Ir. Walmir
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• Representatividade em Conselhos e Fóruns nas áreas
de direitos da criança e do adolescente, educação e
assistência social.
• Controle Social e Incidência Política.
• Economia Popular Solidária.
• Gestão de projetos educacionais e sociais.
• Gestão de parcerias, convênios e subvenções com
instituições públicas e privadas.

Serviços, programas, projetos, ações e contribuições para a sociedade,
gratuitas ou com subsídios
Promoção de defesa e garantia de direitos (Somatório)

Crianças e jovens

Famílias

Idosos
Pessoas com Deﬁciência
Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho
Capacitação a entidades de assistência social
Programas de apoio de recursos a entidades de
assistência social

Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Nº entidades beneﬁciadas
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadasC
Nº entidades beneﬁciadas
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Nº entidades beneﬁciadas
Nº pessoas beneﬁciadas
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Nº entidades beneﬁciadas

2010

2011

43159
199930
33
31652
68271
18
2718
81507
3
2055
696
277
3712
3584
1541
14470
2838
29766
12

34849
110130
17
26004
33228
14
2408
69957
0
3373
843
157
1940
2382
1240
185
2414
848
3

Para mim,
trabalhar no Marista me
proporciona a possibilidade
de desenvolver meu lado proﬁssional,
alinhando a isso valores que prezam o
ser humano enquanto pessoa. E isso
é o que também me faz crescer como
pessoa, e a reﬂetir o que
sinto e vivencio para os meus
pares e equipe.
Caroline Macarini (28 anos)
colaboradora e educanda do Centro
Social Marista Ir. Walmir

A atuação solidária se faz presente nas Américas por
meio da articulação com a Rede Interamericana de
Solidariedade e na Fundação Marista de Solidariedade
Internacional (FMSI), que possui status de organização
consultiva na comissão de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra,
na Suíça.
A proposta socioeducativa marista prioriza o
desenvolvimento integral, a participação infantil e
juvenil e a emancipação dos sujeitos, na busca por
transformações signiﬁcativas e duradouras para as
infâncias e juventudes.

O Centro Social

Marista Ir. Walmir é uma coisa muito boa para nosso bairro. Nós aprendemos
muitas coisas, como a dança hip-hop, respeitar as pessoas, cuidar do meio
ambiente. Tem também as oﬁcinas de jogos cooperativos, artes, comunicação e mais.
Aprendemos a ﬁcar longe das drogas e da violência. Na oﬁcina de informática estamos
aprendendo robótica. Na PJM aprendemos sobre Champagnat. Nós temos vários
talentos, como dançarinos, cantores, jogadores de futebol, vôlei e basquete. Eu
tenho orgulho de ser marista de coração.
Eduarda Tavares de Oliveira (11 anos)
educanda do Centro Social Marista Ir. Walmir
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Em 2010,

Saúde
Na busca pela excelência da educação na área
da saúde, o Brasil Marista vem estruturando
uma sólida rede de hospitais, com o objetivo
de consolidar hospitais autossustentáveis,
comprometidos com a assistência de qualidade
e fundamentados em princípios éticos, cristãos
e maristas.

fui vítima de um violento
ataque de cão que
arrancou parte do meu couro
cabeludo. Tive que realizar mais
de seis cirurgias no Hospital
Universitário Cajuru e só tenho
elogios à toda a equipe do Hospital,
que prestou um atendimento
excelente durante os
mais de 12 meses de
tratamento.
Ivanilde Bodar (76 anos)
paciente

Foto: João Borges

• Hospital Universitário Cajuru: hospital geral
multiespecializado, com ênfase em alta complexidade
nas especialidades voltadas ao atendimento de
emergências e traumas.
• Santa Casa de Curitiba: hospital geral, com clínicas
médicas e cirúrgicas e serviços de referência e alta
complexidade em cardiologia e cirurgia cardíaca,
transplantes de órgãos, cirurgia bariátrica, entre outros.
• Hospital Nossa Senhora da Luz: hospital
especializado em psiquiatria e dependência química
(álcool e drogas).
• Hospital Maternidade Alto Maracanã: hospital
especializado em obstetrícia, voltado ao atendimento
pré-natal e ao parto.
• Unidade Intermediária de Crise e Apoio à Vida
(UNIICA): atendimento psiquiátrico especializado em
situações de urgência, quando é primordial o suporte de
uma equipe médica treinada e infraestrutura especíﬁca,
com alto nível de segurança.
• Hospital Marcelino Champagnat: presta serviços
de excelência exclusivos à saúde suplementar com
atendimentos clínico e cirúrgico de média e alta
complexidade para pacientes adultos, alto desempenho e
segurança assistencial.
• Hospital São Lucas da PUCRS: hospital universitário
qualiﬁcado pela integração assistência/ensino/
pesquisa, orientado por valores humanos, pela atuação
interdisciplinar e pelo compromisso com a saúde da
comunidade. Constituído por Centros de Excelência,
está alinhado ao perﬁl epidemiológico da população e à
evolução do conhecimento.
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Promovemos na
Universidade o Programa PUCRS Saudável,
dedicado à reeducação alimentar. Ele é voltado a
técnicos administrativos, professores e, desde 2010, está
aberto também aos alunos. Nos encontros quinzenais, com
duração de uma hora, conto com o apoio de acadêmicos
do curso de Nutrição para falar sobre temas ligados à
alimentação saudável, como receitas práticas para o dia a
dia, alimentação adequada à atividade física, interpretação
de rótulos de alimentos e dicas em geral. Não é um grupo
de emagrecimento, apesar de a maioria das pessoas nos
procurarem porque têm o objetivo de reduzir o peso corporal.
Fazemos essa atividade numa parceria entre a Faculdade
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, a
Gerência de Recursos Humanos e a Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários.
Raquel Dias
professora da Faculdade de Nutrição Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia, responsável técnica pelo
Programa de Reeducação Alimentar

Serviços, programas, projetos, ações e contribuições para a sociedade,
gratuitas ou com subsídios
“Serviço de saúde (Somatório)”

Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
“Atendimento assistencial na área hospitalar
Valor (mil reais)
(Somatório Internação SUS + Atendimento Ambulatorial SUS)” Nº pessoas beneﬁciadas
Internação SUS
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Atendimento Ambulatorial SUS
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Atendimento assistencial complementar a saúde
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas

2010

2011

110410
2957062
109156
2184850
70282
74195
38875
2110655
1254
772212

112846
1637583
111411
1448288
74978
76310
36433
1371978
1435
189295

A busca
da sustentabilidade no Hospital São Lucas da
PUCRS tem sido trabalhada ao longo dos anos e
a formatação do seu conceito engloba, além dos aspectos
econômicos e sociais, as questões ambientais. No que se
refere à sustentabilidade ambiental, o Hospital adota uma
série de medidas para diminuir o consumo de insumos e
materiais. Dentre eles estão a revisão de processos, a
implementação de mecanismos de controle, a
substituição de produtos e a redução da geração
de resíduos pela segregação desde a origem.
Carmen Ferrari
engenheira responsável pela gestão de resíduos sólidos do
Hospital São Lucas da PUCRS

No Brasil
e no mundo, a maior causa de mortalidade de
grávidas e bebês é a Doença Hipertensiva da
Gestação (DHG), de origem ainda desconhecida. Entre os
riscos da DHG estão prematuridade, baixo peso ao nascer e
interrupção da gestação. Para entender seus mecanismos
e buscar diagnóstico precoce, tratamentos preventivos
e terapêuticos, promovemos atendimento e pesquisas
com gestantes do SUS, em colaboração com o Serviço de
Obstetrícia do Hospital São Lucas. Os dados recolhidos, com
autorização das pacientes, são analisados no Laboratório
da Nefrologia, do Instituto de Pesquisas Biomédicas. Alunos
da Iniciação Científica e de programas de pós-graduação
acompanham esse trabalho, permitindo integrar
ensino, pesquisa e assistência em favor das mães
e das novas vidas que elas trazem.
Bartira Costa
professora da Faculdade de Medicina e
Pesquisadora do Serviço de Nefrologia do
Hospital São Lucas da PUCRS

27

O Abrace

Comunicação
Os veículos de comunicação do Brasil Marista
prezam pela promoção de conhecimento,
cultura e cidadania por meio da comunicação
social, além de desenvolver e apoiar ações
sociais e ambientais. O objetivo é formar
cidadãos humanos, éticos, justos e solidários,
por meio de processos comunicacionais
educativos e culturais de excelência,
fundamentados nos valores do Evangelho.

esta Causa foi fundamental
para dar visibilidade às
ações de preservação ambiental,
já realizadas pela Associação dos
Moradores e Amigos do São Lourenço.
Com a divulgação na tv e rádios da
Lumen foi possível difundir com maior
alcance as ações de caráter corretivo,
emergencial, preventivo e de educação
ambiental. A parceria permitiu a
promoção de ações e a produção
de 30 vídeos educativos com temas
relacionados à ampliação e ligação
correta de esgotos, consumo
consciente, preservação da
mata ciliar, entre outros.
Cesar Paes Leme
presidente da Associação dos
Moradores e Amigos do
São Lourenço AMASL

• Emissoras de rádio: Lumen FM, Clube FM e Rádio
Web Tribos.

Foto: João Borges

• Centros de Produção de TV e Vídeo (CPTV/RJ e CPTV/BH).
• Revista Mundo Jovem.

Desde 2010
Serviços, programas, projetos, ações e contribuições
para a sociedade, gratuitas ou com subsídios
Serviço cultural
Serviço de comunicação

Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas
Valor (mil reais)
Nº pessoas beneﬁciadas

2010

2011

510
653436
31
550676

571
440308
91
550660

contamos com um site na
Ouvidoria Institucional da
PUCRS, bem como um novo sistema
para o atendimento aos públicos interno
e externo, recebendo e respondendo
a dúvidas, reclamações, sugestões e
elogios. A Ouvidoria da PUCRS funciona
desde 2001 e, em 2006, foi implantado
o primeiro sistema para gerenciamento
de demandas, desenvolvido pela própria
Universidade. Em 2010, paralelamente à
implantação do site, entrou em vigor o
atual sistema, desenvolvido por empresa
especializada. O aprimoramento da
Ouvidoria é importante, pois essa
ferramenta de comunicação possibilita
uma auto-avaliação permanente da
Instituição. As qualiﬁcações também nos
tornam referência, pois recebemos visitas
de proﬁssionais de outras Instituições de
Ensino Superior e empresas
que buscam implantar ou
aperfeiçoar suas Ouvidorias.
Luiz Fernando Molz Guedes
´professor da Faculdade de
Engenharia e integrante da
Ouvidoria Institucional da PUCRS
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Socioambiental
As ações das associadas para garantir
sustentabilidade socioambiental têm sido
promovidas há bastante tempo. Além da
formação de proﬁssionais que estudam os
problemas ambientais de forma integrada
nas dimensões ecológica, social, econômica
e tecnológica, promovendo o desenvolvimento
sustentável, outros projetos e pesquisas,
voltados tanto para a comunidade interna
quanto externa, são desenvolvidos nas
unidades maristas, assim como eventos e
ações comunitárias, que visam a estimular a
reciclagem e a economia de materiais, entre
outras iniciativas.

prêmio Embaixador Ambiental
Mundial da Bayer 2010 durante
o Encontro Internacional de Jovens
Embaixadores Ambientais, na Alemanha,
que reuniu 50 representantes de outros
projetos de várias partes do mundo.
Em um primeiro momento, foi difícil
acreditar, pois muitos projetos eram
realmente interessantes, mas logo veio a
sensação de reconhecimento. Com esta
premiação, podemos perceber
que o ECOHABITARE está no
caminho certo.
Daniel Isfer Zardo
integrante do ECOHABITARE
Sistemas Sustentáveis – PUCPR

desenvolve ações transversais
com estudantes de onze
diferentes cursos da PUCPR, promovendo
a educação e a capacitação da
comunidade envolvida. Para o acadêmico,
é uma excelente oportunidade de
aprendizado, pois as empresas cada vez
mais procuram contratar proﬁssionais
e/ou estagiários que saibam praticar o
conceito de sustentabilidade. Quando
isto acontece, as empresas
colocam
uma
semente
vigorosa dentro da própria
instituição.

Foto: João Borges

Foto: João Borges

Recebi o

O Ecohabitare

José Fernando Arns
professor do curso de Engenharia
Civil da PUCPR e coordenador do
ECOHABITARE Sistemas Sustentáveis
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Evangelização
Evangelizar é nossa responsabilidade
No início de sua vida pública, Jesus apresenta sua missão: anunciar a
Boa Notícia aos pobres, libertar os presos e os oprimidos, recuperar a
vista dos cegos e proclamar um ano da graça do Senhor. Sua proposta
é ação geradora de vida, alegria, amor, justiça e fraternidade. Por isso
ele escolhe como destinatários preferenciais da missão os excluídos,
pobres, doentes, pecadores, mulheres, pagãos...
A nossa missão é evangelizar pela educação. Seguindo Marcelino
Champagnat, buscamos ser apóstolos da juventude, evangelizando pelo
testemunho de nossas vidas e pela nossa presença junto às crianças,
aos jovens, às famílias, aos adultos.
O Brasil Marista incorpora Evangelização e Pastoral, que estão presentes
nos diversos espaçotempos: educacional, social, saúde, comunicação
e área corporativa (administrativa). Entendemos por Evangelização
a missão global da Igreja que, ﬁel ao projeto de Jesus, empenha-se
incansavelmente na promoção do Reino de Deus, tornando-se presente
entre as pessoas e as culturas de maneira signiﬁcativa, aﬁm de promovelas em dignidade. Pastoral é a forma de concretizar a evangelização de
modo orgânico, sistêmico, progressivo, colegiado, duradouro, avaliado
em diferentes agendas para que o evangelho incida eﬁcazmente nos
sujeitos e sociedades, âmbitos e culturas.
A evangelização das juventudes acontece em diversos espaços maristas.
A Pastoral Juvenil Marista (PJM) é o meio no qual muitos adolescentes
e jovens fazem a opção pela pessoa e projeto de Jesus, atuando nas
Unidades Administrativas e nas realidades onde estão inseridos.
Nós, Maristas de Champagnat do Brasil, continuadores de sua missão,
inspirados pelas conclusões do XXI Capítulo Geral, sentimo-nos
chamados a ser peritos em evangelização de crianças e jovens e na
defesa e promoção de seus direitos.
Em todas as áreas de atuação, a missão de evangelizar deve estar
presente nos corações e nas ações das pessoas que fazem o sonho de
Marcelino Champagnat acontecer. A evangelização é o ﬁo condutor que
une a atuação do Brasil Marista nesses diferentes espaçotempos.
Por João Carlos de Paula, assessor da Área de Missão da UMBRASIL
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CONCLUSÃO
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21,79% dos recursos
do Brasil Marista são
aplicados em serviços,
programas, projetos, ações
e contribuições para a
sociedade, gratuitas ou com
subsídios.
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Serviços, programas, projetos, ações e contribuições
para a sociedade, gratuitas ou com subsídios
Valores totais

2010

2011

Valor (mil reais)

380824

421287

Nº pessoas beneﬁciadas

4412297

2792876

Nº entidades beneﬁciadas

345

415

Outros Indicadores

2010

2011

Nº total de alunos(as) da Educação Básica

Nº de alunos

65373

69972

Valor total de alunos(as) da
Educação Básica (mil reais)

Valor (mil reais)

456620

538455

Nº total de alunos(as) Ensino Proﬁssional

Nº de alunos

2150

2480

Valor total de alunos(as)
Ensino Proﬁssional (mil reais)

Valor (mil reais)

9565

13589

Nº de alunos

47033

45363

Valor total de alunos(as) Graduação, Tecnológico, Valor (mil reais)
Sequenciais e Especialização (mil reais)

557310

592538

Nº total de alunos Pós-graduação

Nº de alunos

9637

9895

Valor total de alunos Pós-graduação

Valor (mil reais)

62069

63663

Nº de voluntários

Quantidade

753

498

Nº de parcerias

Quantidade

1022

926

Nº de representatividade de Fóruns e Conselhos

Quantidade

422

594

Nº total de alunos(as) Graduação, Tecnológico,
Sequenciais e Especialização
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