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Circular 243/2019 
 
Assunto: Encontro de Jovens Maristas 

Santa Maria, 10 de setembro de 2019 
 
Conforme circular 171/2019, encaminhada em junho, aos participantes da Pastoral Juvenil Marista (PJM), 
iremos, neste ano, com muita alegria e disposição, celebrar o Encontro de Jovens Maristas (EJM) de 2019, na 
cidade de Erechim, RS.  

Conforme as inscrições realizadas, irão participar da nossa unidade, 74 participantes e animadores dos 
nossos 7 grupos, mais 6 educadores. 

Para uma melhor organização para este dia, algumas orientações: 

 Data do EJM: 28 de setembro de 2019; 

 Local: CTG Sentinela da Querência, Rua Henrique P. Salomoni, 570 – Frinape, Erechim – RS; 

 Horário do EJM: das 8h às 22h; 

 Acolhida dos Participantes no Colégio: Para uma melhor organização das famílias, os estudantes 
serão acolhidos às 21h30 do dia 27/9, sexta-feira, no Colégio, onde faremos um encontro 
preparatório para o EJM, visando a integração e sintonia do grupo, e um lanche (pizza) antes de 
viajarmos. A entrada no colégio se dará pela portaria da Rua Floriano Peixoto; 

 Saída do Colégio: à 1 hora da manhã do dia 28/9; 

 Retorno: aproximadamente às 4h30 da manhã de domingo, 29/9, em frente ao estacionamento do 
Mercado Bella Vista e da Pizzaria Bella Trento (Av. João Luiz Pozzobon, 660 - Km Três, Santa Maria - 
RS, 97095-465).  

Para o EJM: 

 Não haverá guarda-volumes: Cada participante é responsável pelos seus pertences, portanto, 
devem levar somente o necessário. Poderão levar dinheiro para gastos pessoais.  Para tanto, 
orientamos levar somente o necessário; 

 Caneca/Copo: Como estamos despertando a consciência ecológica e da sustentabilidade, todos/as 
que estarão no EJM DEVERÃO TRAZER sua caneca ou copo, pois não serão disponibilizados copos 
descartáveis; 

 Levar: Boné, óculos de sol, protetor solar e fazer uso de roupas confortáveis. Em caso de previsão de 
chuva, guarda-chuva ou capa de chuva;   

 Documento de identidade: Sem o mesmo não poderá viajar; 

 Camiseta do Encontro: a camiseta do Encontro, que cada participante recebeu, será customizada na 
véspera do Encontro, ainda no Colégio, na sexta-feira à noite. Para tanto, não vir para o Colégio com 
ela vestida.   

Obs.: de acordo com uma nova lei, Lei nº 13.812, publicada em 18 de março de 2019, todo estudante menor 
de 16 anos, quando em viagem fora dos limites do município, precisa de uma autorização, registrada em 
cartório. Para facilitar, anexamos a mesma nesta circular, que deverá ser entregue, devidamente preenchida, 
até o dia 17/9.  

 
Qualquer dúvida estamos à disposição. Maiores informações poderão ser obtidas no Serviço de Pastoral 
Escolar do Colégio.  

Um abraço fraterno, 

   Valdinei Cagnini                                                                                                Neimir Mentges 
Assessor local da PJM                                                                               Coordenador de Pastoral 
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AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM  

(DEVE SER REGISTRADA EM CARTÓRIO, SE O ESTUDANTE FOR MENOR DE 16 ANOS) 
 

Eu, ___________________________________________________, portador de documento de 

Identidade n° _______________________, CPF _______________________ autorizo meu filho (a), 

_________________________________________________, da turma _______ do ____ ano, 

portador da Identidade nº _________________________, a viajar pelo Colégio Marista Santa Maria, 

para a cidade de Erechim, no dia 28 de setembro de 2019, na ocasião do Encontro de Jovens 

Maristas, pela empresa EFAL (Expresso Faxinalense Ltda). Os estudantes serão acompanhados por 

professores do Colégio, dentre eles, Neimir Mentges, portador da Identidade nº 7091781919 e CPF 

nº 022.196.690-09, e Valdinei Cagnini, portador da Identidade nº 96022131 e CPF nº 068.106.259-

25.  Esta autorização se baseia na alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

pela Lei nº 13.812, publicada em 18 de março de 2019. 

 

Assinatura do responsável: 

Santa Maria, _______de ___________________de 2019  

 

 

 


