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AGENDE-SE

Encontro da Ascomk, lugar
do qual serás sempre parte

Dia de sentir  e viver o Natal , renovar 
esperanças e agradecer as Boas-Novas
de 2011

Data para lembrar as tuas conquistas 
deste ano e preparar o coração para
as muitas que virão nos anos que 
te esperam.

Tua existência se renova, começa
teu novo ano. Que venha com 
sábados de muita poesia e felicidade, 
semanas de avanços nos teus 
novos desa�os, pessoas que te querem
bem como nós, ao teu redor, e 
muitos momentos de intensa alegria.

Expediente: Homenagem elaborada pelos teus colegas
e amigos da Comunicação e Marketing
da Rede Marista do Rio Grande do Sul.

Equipe: Alexander Goulart, Alessandra Muller,  Antônio
Melquiades, Cleber Monteiro, Diego Wander,  
Eric Bauer, Katiana Ribeiro, Lidiane Amorim, 
Luiza Zaccaro, Marcelo Cordeiro, 
Marciane Gorlach, Marcio Bertuol, 
Mauro Ferraz, Roberto Borba.  

Revisão: Ir. Salvador Durante
Tiragem: 1unidade
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“ A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o 
leitor entende uma terceira coisa...e, enquanto se passa 
tudo isso, a coisa propriamente dita começa a descon-
�ar que não foi propriamente dita” 
Mario Quintana

Não ter medo de reinventar-se. De mudar quando preciso, 
desde que a essência permaneça, porque princípios e valores 
são cultivados desde sempre, e são diferenciais.  Sede pelo 
aprender. Paixão pelo conhecimento e a certeza da incom-
pletude, de nunca se saber tudo que se pode e sempre 
perseguir o saber mais e mais. Compartilhar. Porque o que se 
sabe não precisa �car apenas em mim, em ti, porque trans-
bordo. Ser plural, mas defender ideias com personalidade. Ter 
personalidade, num mundo cheio de clichês e modelos 
prêt-à-porter. Saber sentir e perceber a poesia, escrever com 
sensibilidade, emocionar-se num sábado, o dia abeçoado e 
mais belo da semana. Ser exemplo. Errar. Tropeçar. Cair.  Mas 
arrepender, avaliar, aprender, levantar, crescer, evoluir. Ser 
múltipla: mulher, mãe, esposa, educadora, pro�ssional, 
leitora, escritora, blogueira, e o que ainda será, serei. Ser, ao 
mesmo tempo, única na diversidade de personas que nos 
compõem. Vibrar com um pôr do sol, ou com a bela vista das 
janelas, dos edifícios e da alma. Saber, como ninguém, 
endurecer sin perder la ternuna, jamais. 



COM A PALAVRA

Amigos, colegas, familiares, pessoas que acom-
panharam tua trajetória, que cresceram conti-
go, que aprenderam com teu exemplo. Veja nas 
próximas páginas o que essas pessoas têm a 
dizer sobre ti.

Querida colega Rosângela;

É com imensa satisfação que lhe dirijo estas breves 
palavras, ao �ndar este turbulento e desa�ador ano de 
2011, ano no qual nossa Província Marista se propôs a 
efetivar radicais mudanças em sua forma de governança e 
gestão. Tais mudanças, que se espera venham proporcio-
nar maior dinamismo e vitalidade ao Instituto, acabaram 
por atingir a estrutura dessa Assessoria, com a alteração em 
sua coordenação.

Quero aproveitar esta oportunidade para registrar meus 
sinceros agradecimentos a toda a equipe da Ascomk, que 
sempre atendeu nossas demandas com prontidão e 
dinamismo, profundo envolvimento e pro�ssionalismo, e 
sempre do incontestável competência.

Sopesadas as individualidades, resta claro que as caracte-
rísticas da equipe seguem o modelo e per�l de sua gestora, 
que sempre batalhou (pensei em utilizar o termo brigou, 
mas temi ser mal interpretado) por uma prestação de servi-
ço de excelência. Por certo, a competência na condução da 
equipe perpassará seu afastamento, de modo que a manu-
tenção das características implantadas deverá ser incenti-
vada por seu sucessor.

Querida Rosângela! Exemplo de colega, sempre disponível e 
disposta a nos orientar nos momentos de crise e enfrenta-
mento às situações complexas, com possibilidades de reper-
cussão pública; com muito carinho reitero minha satisfação 
em ter compartilhado contigo, nestes últimos anos, o atendi-
mento a algumas situações críticas, nas quais sempre preva-
leceu o consenso nas orientações, em que pese algumas 
discordâncias pessoais (sim, para quem não sabia, por vezes 
a Rosângela se mostra discordante e contestadora).

Neste período, nossos contatos extra expediente sempre foram 
seguidos de sobressaltos, pois a simples identi�cação do 
número do telefone que chamava, indicava alguma situação 
de emergência, requerendo atuação segura e imediata. Graças 
à Boa Mãe, estes contatos não foram muito frequentes.

Certamente sentirei sua falta no encaminhamento das situa-
ções diárias, mas �co muito contente em saber que continu-
arás conosco, e que as habilidades e competências demons-
tradas no exercício de suas atividades, foram merecidamen-
te reconhecidas. Desejo muito que você se sinta feliz e 
realizada no enfrentamento dos novos desa�os que lhe 
estão sendo impostos, e tenho a certeza que lhe sobrará 
quali�cação e competência para vencê-los com facilidade.

Elder

 

Gabriel BessaAntônio Melquíades

Rô! Parabéns pela caminhada que �zeste 
durante o tempo de Ascomk e obrigado 
por lutar pela nossa área, todos os dias. 
És fonte de inspiração para os mais 
novos da área, como eu, para acreditar e 
motivar-se para fazer a diferença e 
batalhar pela nossas causas. Obrigado 
pela experiência que me passaste 
durante o tempo em que trabalhamos 
juntos.  Beijos e sucesso nos novos 
desa�os!    

Rô, quero agradecer por tudo que fez por 
mim, pela oportunidade que você me 
proporcionou. Graças a essa oportunida-
de que eu conquistei muitas realizações 
pessoais. Desde a primeira viagem de 
avião até a apresentação do TCC. Sou 
muito grato por tudo. Desejo tudo de 
bom no seu caminho. Obrigado por tudo, 
com carinho, Antonio.
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Ir. Arno festejou seus 85 anos de vida com as crianças da Educação Infantil

Roberto

Gustavo

Rafael Cavalheiro

 

Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, 
dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo 
para todas as horas e dizer sempre a verdade 
quando for preciso. E com confiança no que diz.

Carlos Drummond de Andrade

A Rô sempre fez esta parte, por isso me identi�quei com este 
verso de Drummond. Ela não vai nos deixar, vai subir mais alto 
e nos alegrar com sua alegria. Desejo muito que os caminhos 
doravante sejam saudáveis e fáceis de trilhar.

Querida Rô,

Desde quando te conheci encontrei em você a autenticidade 
do humano, do viver a inteireza do ser. Você é daquelas 
pessoas que quando temos a oportunidade de conviver nos 
tornamos melhores, e eu posso dizer que me tornei melhor 
depois que te conheci.

A con�ança que Champagnat tanto pregava aos seus sente-
se em tuas atitudes e palavras. O Universo te sonhou e te 
sonha, te contempla, te ama.

Que teus desejos e intencionalidades se renovem em todos os 
teus dias. Obrigado por continuares com gente e pelo teu 
testemunho e presença.

Ser analítico e crítico em níveis mais elevados fazem com que 
as pessoas tenham maiores di�culdades na arte de admirar 
e/ou elogiar.

Porém, posso dizer que na minha ainda breve carreira pro�s-
sional considero a Rosângela Florczak a líder mais competen-
te  e ética queconheço. Desejo muito sucesso nesta nova 
jornada, que com certeza será trilhada com o seu constante 
brilhantismo.

Virgínia

Henrique Alonso

Aline Castro

Rô, obrigada pela acolhida e 
con�ança, e por tudo que 

pude absorver da tua experi-
ência e amor pela Rede 

Marista em nossos momentos 
de convivência. Devo muito a 

ti neste ano extremamente 
feliz e de realização pro�ssio-

nal que tive.

Rosângela! Ser acolhida por ti 
quando ingressei na Rede 

Marista foi muito bom. Você 
desperta sentimentos positivos 

e traz con�ança nas pessoas. 
Sucesso e felicidade um grande 

abraço, que possamos manter 
contato sempre.

Manoela Andrade
Quando soube da tua nova 

função, �quei muito feliz. Quero 
te parabenizar pela conquista e 

te agradecer por tudo que 
�zeste por mim. É muito bom 
saber que a nossa relação vai 

muito além da pro�ssão e que 
posso contar contigo. 

Rô, Quem traz a luz de Deus no 
coração mostra a face de Jesus 

a todos que encontra. Sem 
palavras para expressar como 

foi bom te conhecer e poder 
aprender, não só sobre Comu-

nicação Social, mas como ser 
uma pessoa melhor. 

Abraços desejosos de Sucesso.
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Edison

Max

Ciro

Ir. Claudiano, Clotilde e Andrea

A gente ouve muito dizer que, no trabalho, o nosso modo 
de ser deve corresponder ao per�l desejado pela Institui-
ção. No entanto se não nos identi�camos com este per�l, 
a nossa trajetória se torna pesada e de difícil superação. 
Depois que conheci a Rosângela, venho observando o 
quanto ela se dedica no que faz sem medir o quanto isso 
pode exigir dela. Percebo também que este esforço, ela o 
faz no sentido de fazer bem feito e com criatividade e 
critério. 

O que comprova a sua identi�cação com a Instituição e, 
principalmente com os seus valores mais nobres: amor ao 
trabalho, respeito pelas diferenças, dedicação, humilda-
de em reconhecer outras propostas, presença amiga 
entre nós e outros predicados que, certamente ela já 
demonstrou tê-los.

No Vidamar pude conviver mais de perto e vi o quanto a 
Rosângela é antenada em tudo. Bastante observadora, 
sensível e grande amiga. Desejo que a Rô, como é conhe-
cida por muitos, continue muitos anos entre nós, para 
que desfrutemos de sua amizade e de sua capacidade 
pro�ssional.

O Marista João Paulo II tem sua história marcada pela sua 
atuação. Sua dedicação, dinamismo, competência e 
criatividade contagiaram o nosso ambiente educativo. 
Crescemos juntos e estamos juntos para continuar esta 
missão no Distrito Federal. Obrigado por tudo!

Tem pessoas e sentimentos que não conseguimos explicar. 
Não conheço a Rosangela desde criança, mas tenha sensa-
ção de que crescemos brincando juntos. Nunca visitei a 
casa da Rosangela, mas me sinto um amigo de verdade. 

Não sei ao certo sua crença religiosa, mas sei que ela ama a 
vida, ama a Deus e as pessoas que estão ao seu redor. Não 
tenho certeza se ela é a melhor pro�ssional em sua área, 
mas nunca convivi com alguém de quem realmente 
gostasse de estar por perto. 

Por essas e por outras que vibro, torço e quero estar perto 
dessa pessoas. Ela realmente faz a diferença e é com essas 
pessoas que o mundo se transforma em um lugar melhor.

 

Como agradeço por você ter acreditado no meu poten-
cial, por ter me proporcionado viver intensamente esse 
projeto vencedor. Aprendi a crer, a agir, a entender e a 
vivenciar a Comunicação na escola da Ascomk... Penso 
que a idealização do teu projeto foi além da pro�ssionali-
zação da Comunicação Marista, você acabou por talhar 
um per�l de comunicador aos que passaram por aí... per�l 
esse que, no meu caso, tenho segurança de dizer que é o 
meu diferencial. Levei daí a exigência pela excelência, um 
coração marista e a crença em Champagnat.

Saudade, claro! Principalmente das grandes histórias e 
amigos que �z por aí. Mas tenho clareza que hoje tenho 
outros desa�os... almejo conquistas tão grandes quanto 
as que enfrentei por aí! 

Rô, da minha parte �ca um grande abraço de parabéns 
pela conquista, um aviso de que sigo lutando por aqui e a 
con�ssão de que as tuas conquistas são espelho das que 
almejo por aqui. 

Um grande abraço do guri de Passo Fundo, Ciro.
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Rô, devo dizer que neste pouco tempo de convivência foi 
um privilégio trabalhar com você. Agradeço todo o 
apoio, desde o momento da minha contratação até 
agora. Agradeço todo o aprendizado, o conhecimento 
compartilhado. Com certeza sua presença fez muita 
diferença no meu crescimento pro�ssional (do interior 
para a capital, de uma comunicação não planejada para 
uma estrutura muito bem estabelecida).

Tenho certeza que com a sua coragem, garra, inteligência 
e experiência, logo poderemos presenciar uma comuni-
cação uni�cada e harmônica em toda a Rede Marista do 
RS. Um grande abraço e muito boa sorte nos novos desa-
�os! Conte comigo sempre!

Aprendi/aprendo demais contigo! Essa frase resume um 
pouco o que �cam dos conselhos, das discussões, do 
convívio, dos trabalhos, das viagens, dos congressos, do 
dia a dia. Tenho muito a agradecer por esses anos de 
trabalho, de largada de carreira, certamente acrescidos 
pelo convívio com uma pessoa tão pro�ssional e compe-
tente como você.

Tua trajetória inspira muito. Demonstra que anos de 
trabalho duro são recompensados. Foi ótimo saber que 
�caria conosco. Ótima notícia. Espero e desejo que trilhe, 
na Rede e na academia, os caminhos mais satisfatórios e 
promissores. Que cresça sempre e consiga despertar 
talentos apaixonados pela comunicação, como nós.

Do fundo do coração, obrigado por tudo! Sucesso!

Sendi

Não posso negar que foram as tuas cobranças, insistências e 
investimentos ao longo destes anos que formaram grande 
parte da pro�ssional que sou hoje. Te agradeço pela 
con�ança e paciência. 

Te peço perdão se fui algumas vezes grosseira ou injusta. Sei 
e vejo o quanto te esforças por ser cada dia melhor, avalian-
do e levando em consideração as críticas, nem sempre 
suaves. Te desejo todo o sucesso e serenidade ao longo 
deste novo desa�o. Conte com as minhas orações! Beijos, 
com carinho, Alessandra

Alessandra

Diego
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Rô, �co feliz de ter sido selecionado para a equipe a 
tempo de compartilhar meu trabalho sob a tua supervi-
são. Admiro tua sabedoria, pro�ssionalismo e �co na 
torcida para que tua carreira seja sempre brilhante e 
eternamente construtiva. Felicidades!

A vida faz sentido nos momentos de virada. É diante das 
epifanias que encontramos o signi�cado (que, na verda-
de, não estava perdido, apenas esperando para ser inven-
tado, não é, Lispector?). 

Espero que assim consiga ser o teu dia a dia. Jesus resume 
muito bem essa ideia “ser simples como os pombos, mas 
astuto como as serpentes”. Obrigado pela presença, com-
panhia e papos de sempre.

Rô! Desejo muito sucesso!  Admiro seu pro�ssionalis-
mo, sua competência e dedicação! Pode contar 
sempre comigo! 

Marcelo

Eric

Marciane

Lidiane

Rô, me sinto honrada de ter convivido todo esse tempo 
contigo. Devo a essa convivência todo o aprendizado 
que tive nos últimos quatro anos. Devo a essa aprendiza-
gem a pro�ssional que me tornei. Retornei à Rede Maris-
ta, depois de doze anos como aluna, como uma jornalista 
com experiência em rádio e TV. 

Foi na Comunicação Marista, ao teu lado, que descobri a 
paixão por Comunicação Organizacional e aprendi a 
pensá-la, compreendê-la, executá-la, vivê-la com a inten-
sidade que tu vives essa mesma paixão. Obrigada por 
tudo que �zeste por todas as pessoas que �zeram e 
fazem a #comunicacaomarista. 

Não tenho dúvidas de que chegamos aonde chegamos 
porque tivemos uma líder como tu, e que a nossa Comu-
nicação, agora num outro patamar, ainda tem muito a 
crescer contigo e pelas tuas mãos.
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Marisa

Leonardo Sampaio

Ceres

Luiza

No meu ponto de vista, pro�ssionalismo, competência, 
acessibilidade, espírito motivado são características 
muito evidentes na Rosângela.  Foram cerca de dois anos 
de ótima convivência e o resultado do trabalho foi para 
mim muito grati�cante. Rosângela, meu desejo para ti é 
de muito sucesso no novo projeto, novo desa�o. Espero 
poder estar por perto para acompanhar os resultados e 
vibrar junto. Grande abraço, Ceres.

Ro, quero te agradecer pela con�ança que depositaste em 
mim, especialmente nos últimos dois anos. Desde então eu 
vivo uma rotina de aprendizado técnico muito rápido, inten-
so e desa�ador, e são oportunidades assim que nos permi-
tem mostrar o nosso melhor e também o nosso pior, claro. 

Se não fosse pela tua visão de gestora, minha vida pro�ssio-
nal não estaria tão segmentada ao que eu gosto. Por isso 
posso a�rmar que sob teus ‘cuidados’ tenho muitos ganhos 
pro�ssionais e pessoais, já que não tem nada melhor do que 
fazer o que se gosta. Um obrigado especial e só tenho a te 
desejar mais e mais sucesso. Tenho orgulho por ter cami-
nhado contigo durante três anos e seguimos, um pouqui-
nho mais distante, mas seguimos! Beijos, Luiza.  

Tem um poema que se chama “ Almas Perfumadas”, que 
aprecio muito e traduz o que a Rosângela representa para 
mim. Rosângela, és desses seres humanos de alma perfu-
mada e todos que têm o privilégio de conviver e de 
aprender contigo, saem modi�cados, mais iluminados! 
Sou tua fã. 

És referência para mim! Que Deus te inspire sempre mais, 
proteja e guie nessa nova missão. És muito especial e 
amada por todos nós!

A Rosângela é uma pessoa que marca a vida de quem 
com ela conviveu e convive. Nosso primeiro contato foi 
na entrevista de emprego enquanto eu estava fazendo 
mestrado na Unisinos e apareceu uma vaga para analista 
de comunicação no Colégio Marista Pio XII, em Novo 
Hamburgo. 

Foi uma empatia no primeiro momento e durante quase 
4 anos eu aprendi muito com essa pro�ssional compe-
tente, responsável e que é admirada por todos. Rô foi e é 
apesar da distância, já que hoje me encontro de volta a 
São Luís do Maranhão, uma amiga e uma pessoa que 
quero que papai do céu a abençõe sempre. Um forte 
abraço e sucesso sempre amiga!

O que dizer de ti, minha amiga Rô? Bom, pra começar, 
que eu sou feliz por ter conquistado a tua amizade... que 
tu és, pra mim, uma verdadeira Mestra... e que eu te 
admiro muito, por tua personalidade, persistência, dina-
mismo, competência e paixão pela comunicação!

Tudo isso faz de ti uma pessoa única, verdadeira, ilumina-
da... alguém com quem eu gosto de estar e conversar... 
alguém especial, que faz toda a diferença na minha vida!

É por isso que eu te desejo muito sucesso em cada novo 
empreendimento, especialmente nesta nova fase da vida 
pro�ssional! Que tu tenhas sempre a bênção e a luz 
necessárias, um coração gentil e essa beleza e alegria que 
vêm de dentro! Beijos, com o carinho, a amizade e a 
estima de sempre.

Elaine



Conheci a Rô no ano de 2007, quando assumi a direção 
do Setor de Comunicação e Imagem Institucional da 
Província Marista Brasil Centro-Sul. Lembro-me que liguei 
para ela, pois pretendia conhecer a estrutura de Comuni-
cação e Marketing da Província Marista do Rio Grande do 
Sul. Surpreendeu-me a gentileza, simpatia e afabilidade 
da Rosângela quando nos recebeu em Porto Alegre. 

Sua atenção e disponibilidade são suas marcas registra-
das, sem falar, obviamente do seu amor e zelo pelo 
Instituto Marista e sua causa. Tive a alegria, nos anos 
seguintes, fazer parte do GT de Comunicação e Marke-
ting da UMBRASIL, onde tive a oportunidade de conviver 
com a Rosângela em nossas reuniões em Brasília. 
Lembro-me da sua sagacidade, competência e argumen-
tos, quando o assunto exigia re�exão e seriedade. 

Apesar da seriedade das nossas reuniões, sempre sobrava 
um tempinho para boas risadas e papos descontraídos. 
Mas nem tudo é perfeito na Rô e existiam diferenças 
entre nossa convivência: EU colorado e ELA gremista. Rô, 
desejo-lhe sucesso na nova missão e conte sempre com 
minha amizade. 
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Ir. João Batista

Querida Rosângela, quero deixar aqui registrado o meu 
profundo e sincero agradecimento pela con�ança e por ter 
sido uma grande parceira nestes anos todos. Juntas enfren-
tamos momentos bons e alguns muito difíceis, cansativos, 
mas sem dúvida colhemos vários frutos e crescemos mutua-
mente com isso tudo. 

Sei que amas o que fazes e isso já é um grande passo, porém 
não é tudo. É preciso também uma dose de coragem, de 
ousadia e de esperança, ingredientes importantes que sei que 
herdaste de uma boa escola na região noroeste do estado. De 
lá saíram muitas mulheres de braços fortes, que foram prepa-
radas para o trabalho e para passarem pela vida como autoras 
de suas próprias histórias, fazendo a diferença no mundo em 
que vivem. Dessa água, eu sei que você bebeu!

Admiro tua trajetória pro�ssional e estarei torcendo por ti para 
que possas continuar exercendo tua pro�ssão com alegria na 
alma, com dinamismo, com competência nas análises e com 
pro�ssionalismo nas relações.  

Cloá

Continue assim, e abençoados serão os teus caminhos e as 
pessoas que terão o privilégio de caminhar ao teu lado. 
Fique com meu carinho, com minha amizade e meu eterno 
agradecimento. Cloá. 
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@ROFLORCZAK

 o colégio num esforço conjunto 
(Equipe Diretiva, Irmãos, Educadores, Apame
sur, Gesa e Pastoral Juvenil Marista) elabora 
seu Plano de Pastoral local, visando a uma ação 
evangelizadora em sintonia com os anseios, 

trabalho engloba as atividades que são desen
volvidas pelos grupos de pastoral escolar e o 
fazer educativo desse processo para o Colégio.

JoadirForesti
Estou para conhecer uma profissional da comunicação como você: parceira, ágil, 
sábia, conectada, amiga, desbravadora. Seu lugar é o desafio. Marista e você 
fazem ótima parceria. Parabéns!

AlexanderGoulart
Contigo aprendi que é possível reinventar-se profissionalmente! Obrigado por 
todas as aprendizagens!

PatriciaCobra
A Ro é uma profissional muito dinâmica, organizada, encanta com seu conheci-
mento, paixão pela profissão e pela missão Marista, foi um privilégio trabalhar 
com ela.  

FêLaguna
Tenho um carinho muito grande por ti. Serei sempre grata por tudo o que me 
ensinastes e por teres acreditado em mim. Te desejo muitas alegrias nesta nova 
trajetória. 

KatiRibeiro
A Rô em 140 caracteres...  #batalhadora #profissional #força #união #liderança 
#dedicação #conquistas #desafios #sucesso #comunicaçãomarista

MarcioBertuol
Rô, desejo que o seu conhecimento continue servindo de referência e que as 
pessoas que caminham ao seu lado continuem crescendo. Tenha muito sucesso 
nos novos planejamentos. 

TiagoRigo
Desconstruir mitos, ir além. A comunicação apaixonante. Saber a hora do 
próximo passo. Você chegou lá e deixou marcas importantes nesta história. 
Parabéns e sucesso!

DiogoPedrotti
#corajosa, #batalhadora, #inteligente, #inovadora, #guerreira, #dedicada, 
#motivadora, #compreensiva e #admirável.


