
 

Comunicado Nº 67/2021 

Direção 

 

Recife, 12 de maio de 2021.  

  

Prezados estudantes, familiares e educadores: 

 

É com o coração dilacerado que comunicamos o falecimento do nosso querido professor Clóvis 

Pinheiro, ocorrido na madrugada de hoje, vítima da Covid-19. O professor retornou do período de 

suspensão das atividades presenciais e, no dia 19 de abril começou a sentir alguns sintomas afastando-se 

das suas atividades e sendo hospitalizado, nesse mesmo dia, onde permaneceu até a madrugada do dia de 

hoje, 12 de maio. 

O professor Clóvis nos deixa um legado de acolhida, de alegria, de confiança e de fé em Deus, 

especialmente de vivência do carisma marista. Perdemos um profissional Marista de coração, alguém que 

fez a diferença entre nós por sua alegria, sua simplicidade, seu compromisso, sua capacidade de acolher e 

de ajudar. Diversas vezes, ele expressava o orgulho e a felicidade de ser um educador do Colégio Marista 

São Luís. 

Considerando essa perda irreparável, para nossa comunidade escolar, em solidariedade aos seus 

familiares e em homenagem a este competente profissional da educação que contribuiu com a formação 

de nossos(as) educandos(as), suspendemos as atividades escolares das turmas em que ele era professor, 

a partir do momento em que recebemos oficialmente a notícia, indo ao encontro dos educadores e 

educandos para anunciar a partida do nosso querido professor. 

Diante da difícil situação que atravessamos nesse cenário de pandemia, a Direção do Colégio, 

decidiu manter a suspensão das atividades escolares das turmas do Pré-Médio e 1º ano do Ensino Médio 

no dia de amanhã, 13 de maio. Na sexta-feira, 14 de maio, voltaremos ao funcionamento normal de 

nossas atividades e faremos, na Capela, um momento de acolhida, escuta e oração, reunindo os(as) 

educandos(as) e educadores destas turmas.  

Temos a certeza de que Clóvis já se encontra nos braços do Eterno Pai. Nós que permanecemos, 

nesse plano terrestre, pedimos a Deus conforto para a sua família e que nos ampare neste momento de 

angústia e dor. 

Envolvamo-nos em oração, na certeza de que São Marcelino Champagnat continuará velando por 

nossa comunidade escolar e não permitirá que nossa fé esmoreça e nem a força da esperança em dias 

melhores se apague. 

 

Fraternalmente, 

 

Ir. Wellington Medeiros Lucielma Ribeiro Isaac Lins  

Diretor Vice-diretora Educacional Vice-Diretor Administrativo 
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