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Quinzenalmente enviamos 
as "Pílulas da Comunicação", um compilado das novidades e 

principais acontecimentos na PMBCS, Grupo Marista e FTD Educação. 

Confira abaixo e fique de olho nas novidades!

Missão de educar

No Dia do Educador Marista (15 de outubro), costumamos lembrar dos ensinamentos
de São Marcelino que fundamentam a Educação Marista. Também gostamos de mostrar
exemplos de pessoas dedicadas à missão de educar nos dias atuais! Neste ano, pedimos
para o Ir. Tiago Fedel compartilhar conosco como foi sua experiência na docência e
deixar uma mensagem a todos os educadores. Confira! 💙

“Heróis do Conhecimento” – A
campanha da FTD Educação, com o ator

Você já ouviu o Diversando, podcast
produzido pela FTD Educação para tratar

https://marista.org.br/noticia/dia-do-educador-marista-confira-falas-de-quem-ja-dedicou-sua-vida-a-missao-de-educar/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.linkedin.com/posts/ftdeducacao_diversando-09-ler-refletir-e-compartilhar-activity-6849759907751723008-2gkY?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Lázaro Ramos, para homenagear
professores de todo o Brasil foi tema de
reportagem do UOL. Veja aqui.

Entenda o que o Papa Francisco propõe
com o Pacto Educativo Global e como
podemos apoiar essa iniciativa.

Inclusão – Fique por dentro de algumas
iniciativas do Grupo Marista para
promover a acessibilidade para
pessoas com deficiência auditiva.

Conheça a história de duas pessoas que
têm em comum uma nova chance para
viver a partir de um transplante renal.
São pacientes acolhidos pelos nossos
hospitais maristas.

Pesquisadores da PUCPR e do Complexo
HC vão usar células-tronco no
tratamento de pacientes com Covid-19.
Saiba mais sobre o estudo.

de temas contemporâneos ligados ao
universo da arte, da cultura e do
mundo digital?

Confira a dica de leitura da Biblioteca
Central da PUCPR para este mês e saiba
mais sobre o Clube do Livro on-line.

Agora o portal Solidariedade que
Aquece também conta com uma seção
chamada Blog Marista, com notícias e
ações inspiradoras.

Estudantes do Colégio Marista
Arquidiocesano, em São Paulo,
desenvolveram um aplicativo para ajudar
a combater fake news na área da
saúde. Leia mais.

Venha rezar conosco na próxima Oração
pelas Vocações, com o tema “Chamados
a ser família”, no dia 16/10, às 18h, no
canal do Youtube da PMBCS.

Acompanhe mais informações da PMBCS nos nossos canais de comunicação:

www.marista.org.br

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/10/01/herois-do-conhecimento-campanha-com-lazaro-ramos-homenageia-professores.htm?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.umbrasil.org.br/pacto-educativo-global/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://grupomarista.org.br/noticias/iniciativas-do-grupo-marista-promovem-acessibilidade-digital-para-pessoas-surdas/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.hospitalcajuru.org.br/2021/09/luta-de-quem-tem-no-transplante-uma-nova-chance-para-viver-foi-impactada-na-pandemia/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.pucpr.br/noticias/pesquisadores-da-pucpr-e-complexo-hc-vao-usar-celulas-tronco-no-tratamento-de-pacientes-com-covid-19/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.pucpr.br/noticias/confira-dica-de-leitura-da-biblioteca-central-da-pucpr-para-o-mes-de-outubro/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://solidariedadequeaquece.marista.org.br/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://grupomarista.org.br/noticias/estudantes-desenvolvem-aplicativo-para-combater-fake-news/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.youtube.com/watch?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station&v=oIESXWUHGbA
https://nossaprovincia.marista.org.br/login/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.facebook.com/maristacentrosul/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.instagram.com/maristacentrosul/?hl=pt-br&utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://marista.org.br/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_141021_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station



