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TERCEIRIZANDO RESPONSABILIDADES 
 
Cultura mostra o que somos e como agimos. Ouvimos: é cultura dos alemães fazer deste modo ou na Suíça as 
pessoas se comportam daquela maneira. É claro que a cultura vem da educação, do conhecimento, da 
escolaridade, mas Ela é mais fruto de um esforço coletivo para viver de acordo com alguns valores ou princípios 
do que conforme o resultado de altas teses e estudos. Se as pessoas se comportam desta ou daquela maneira é 
porque “culturalmente” aceitaram ser assim. 
Todos somos responsáveis pelo que acontece no contexto social onde vivemos: na família, na escola, na rua, na 
cidade. Quando assumimos o compromisso de respeitar a todos, ser educado, ser atencioso, cuidar do espaço 
público, ser gentil no trânsito, escolhemos um modo de ser (uma cultura) cuja referência é o outro e não a si 
próprio. Por isso, aceitamos que ter esses cuidados é responsabilidade nossa, não só dos outros. Não jogamos nas 
costas dos outros o fazer. Mas, quando julgarmos que tudo depende do governo, dos outros motoristas, dos outros 
vizinhos, dos outros funcionários, estamos criando uma cultura de “terceirização”, ou seja, transferindo para os 
outros a responsabilidade pelo que acontece. Nada compete a nós. Pensando desta maneira, nada vai mudar 
porque os responsáveis pela mudança são os outros e não nós mesmos. 
Para acabar com a “terceirização” é necessário olhar para a ética e a responsabilidade. Ser ético é viver tendo 
como fundamento aqueles princípios que respeitam os outros e permitem uma vida social mais justa, sem medos, 
solidária e permeada por equidade. No momento que somos éticos, nos tornamos mais responsáveis. Os outros 
passarão a fazer parte do nosso pensar e se tornarão alvos do nosso agir. 
Fazendo assim, tudo começará a se transformar. 
 
 
 
 

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


BELOHORIZONTE – MG [Edu] 
 

 

Os Ex-Alunos e Ex-Alunas participaram da festa junina no SALÊ; 
a barraca para a venda de pamonha, mingau e milho verde ficou 
para o grupo, com o objetivo de arrecadar recursos para a 
participação no IX Congresso Nacional. O sucesso foi o esperado: 
todos os produtos preparados foram vendidos. 
 
 
 

 
 
BELO HORIZONTE – MG [Marcos] 
 
No dia 8 de junho, sábado, a Diretoria da FIEADB-ISJB se reuniu com as Delegadas Inspetoriais para as Ex-Alunas e 
Ex-Alunos FMA, Ir. Vera e Ir. Sirlene, para fazer uma avaliação das ações conjuntas realizadas após o III Congresso 
Inspetorial de outubro de 2017. Após análise das dificuldades e facilitadores foram tomadas 03 decisões apenas, 
mas factíveis: 

1. planejar uma ação conjunta para as comemorações de 100 anos da Associação das Ex-Alunas e Ex-Alunos 
FMA em Ponte Nova; 

2. o Delegado e Delegadas orientarem os grupos em Brasília, Silvânia, Goiânia, Rocha Miranda, Belo 
Horizonte, Pará de Minas para que promovam ações conjuntas na localidade; firmando as atividades em 
nível local será mais fácil realizar ações conjuntas em níveis inspetoriais; 

3. organizar encontros on line entre as diretorias para avaliação e planejamento. 
 
 
SALVADOR – BA 
 

Terceirão 2019 participa de um bate-papo com ex-alunos salesianos 
 
A preparação dos alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Salesiano do 
Salvador para o vestibular ganhou uma ajuda especial. Os ex-alunos da turma de 
2018. O bate-papo foi significativo para os alunos do Terceirão 2019. O encontro 
é muito importante para ajudar nossos educandos no caminho de preparação 
para o Enem. Outro ponto importante da atividade é o vínculo entre os nossos 
alunos e ex-alunos, oportunizando uma troca de experiências e vivências que 
continua mesmo após a saída da escola. 

Por se tratar de um ano de escolhas que irão decidir o futuro dos alunos, é fundamental conversar e conhecer 
pessoas que passaram por experiências semelhantes há pouco tempo. Através desse momento, os estudantes 
podem entender um pouco mais sobre como funciona a rotina de estudos, a conciliação entre o ano letivo e os 
vestibulares, além de coisas relacionadas à entrada na universidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERNACIONAIS 

*************** 
 
 

 
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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