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Pastoral do Menor da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro foi criada pelo Cardeal 

Dom Eugênio Sales em 1984 e, atualmente, 
está sob a responsabilidade do Arcebispo 
Dom Orani João Tempesta. É uma ação evan-
gelizadora da Igreja Católica no Brasil que se 
orienta pelas Diretrizes Gerais da Conferên-
cia Nacional dos Bispos (CNBB), assumindo 
posturas de comprometimento com os mais 
pobres e oprimidos, sempre na ótica da defe-
sa dos direitos sociais e promoção humana.

Missão
“Promover e defender a vida das crianças e dos ado-

lescentes empobrecidos e em situação de risco, des-
respeitados em seus direitos fundamentais” (CNBB, 
2005).

Pastoral do Menor da Arquidiocese do 
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“Promover e defender a vida das crianças e dos ado-
lescentes empobrecidos e em situação de risco, des-
respeitados em seus direitos fundamentais” (CNBB, 



Objetivos estratégicos
- Estimular o desenvolvimento de potencialidades, 
habilidades e talentos para o alcance do protago-
nismo infantojuvenil;
- Contribuir para a inserção e permanência das 
crianças e jovens no sistema educacional;
- Possibilitar a ampliação do universo informacio-
nal promovendo a preparação e inserção de jo-
vens no mundo do trabalho;
- Desenvolver atividades socioeducativas nos territórios, 
através do apoio pedagógico, cultura digital, esporte e lazer;
- Exercer ações de caráter preventivo, protetivo e proativo 
que possibilitem o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários;
- Identifi car as potencialidades, mobilizar e orga-
nizar os Agentes da Pastoral, no intuito de for-
talecer a participação e autonomia nos territórios.

- Identifi car as potencialidades, mobilizar e orga-
nizar os Agentes da Pastoral, no intuito de for-

a participação e autonomia nos territórios.

- Desenvolver atividades socioeducativas nos territórios, 
através do apoio pedagógico, cultura digital, esporte e lazer;
- Exercer ações de caráter preventivo, protetivo e proativo 
que possibilitem o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários;
- Identifi car as potencialidades, mobilizar e orga-
nizar os Agentes da Pastoral, no intuito de for-
talecer a participação e autonomia nos territórios.
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A pastoral do Menor atua em toda a 
cidade do Rio de Janeiro, através de 

25 polos que atendem a 122
comunidades favelizadas
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 Em defesa das crianças e dos adolescen tes empobrecidos e em situação de risco

Contribuir para
a inserção e

permanência das
crianças e jovens

no sistema
educacional

Estímulo ao
protagonismo
infantojuvenil
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 tes empobrecidos e em situação de risco

Inserção de jovens no 
mundo do trabalho

Atividades socio-
educativas: apoio 

pedagógico, cultura 
digital, esporte

e lazer

Fortalecimento
de vínculos
familiares e

comunitários



Centro Sócio-esportivo Comendador 
Armindo da Fonseca – Campinho

Plano Emergencial de Atendimento
ao Adolescente em Situação

de Vulnerabilidade Social

3800 jovens capacitados

1280 crianças, adolescentes e
suas famílias atendidas

1000 atendimentos
600 jovens capacitados

  8 



  9   9

1370 atendimentos

200 crianças e adolescentes em
“situação de rua” atendidos nos
primeiros meses do programa

800 famílias atendidas
4000 pessoas benefi ciadas

Segunda etapa
do Programa Pleitear
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objetivo dos polos de inclusão digital é promo-
ver ações que diminuam a condição de vul-

nerabilidade social de crianças e adolescentes, pre-
ferencialmente de baixa renda, através da inclusão 
digital e social. Além dos cursos, os polos também 
estão abertos para as famílias e população em de-
terminados horários, oferecendo acesso a Internet 
para pesquisas e consultas em geral. Este programa 
é realizado em parceria com a Secretaria Municipal 
Especial de Ciência e Tecnologia juntamente com o 
Comitê de Democratização da Informática (CDI).

Comunidades atendidas:
Paciência, Vila Kennedy, Gardênia Azul, Rio das Pedras, 
Campo Grande, Sepetiba, Campinho (Campo Grande e 

Madureira), Méier, Inhaúma, Pavuna, Complexo do Alemão, 
Vila do João, Acari, Marcílio Dias, São Cristovão, Parada de 

Lucas, Rocinha, Nova Holanda, Vidigal, Cidade de Deus
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(Alexsander,  
9 anos, Projeto PID Marcílio Dias)

 
 
 

(Carla Caetano, 15 anos,Projeto Campinho)
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Centro Sócio-esportivo Comendador Armindo da 
Fonseca foi criado em 1993 por Dom Eugênio Sa-

les. Atualmente está pautado na Proteção Social Básica, 
de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, 
e tem como objetivo contribuir na “prevenção de situações 
de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários” (PNAS, 2004). As atividades realizadas no 
centro comunitário são: esportes (futebol,vôlei, basquete, 
futsal), ações culturais (dança, teatro, capoeira, música, 
capoeira), complementação escolar, iniciação profi ssional 
(aulas de informática).

Centro Sócio-esportivo Comendador Armindo da Fonseca – Campinho
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Comunidades atendidas:
Campinho, Divino,

Irinéia, Morro do Fubá
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(Juan Tavares Gomes, 9 anos)
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Programa Pleitear atende os adolescentes encaminhados pelos Agen-
tes de Pastoral dos polos de paróquias articulados com a Pastoral do 

Menor (122 comunidades).  Tem por “foco o fortalecimento da convivência fami-
liar e comunitária, contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e 
jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a 
convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo 
do trabalho” (resolução 109/CNAS - 2009). O programa é desenvolvido em 
duas etapas.

Unidades militares
A primeira etapa ocorre em parceria com Unidades Militares do 

Exército Brasileiro (Associação Benefi cente Rio Criança Cidadã - 
ABRCC) e da Marinha do Brasil (CIAMPA e CEFAN).

Plano Emergencial de Atendimento ao
Adolescente em Situação de Vulnerabilidade Social

Comunidades atendidas
Acari, Marcílio Dias, Vila do João, Costa Barros,

Vila Kennedy, Jardim Palmares, Campo Grande/Conjunto Campinho,
Paciência, Santíssimo e Vila do Pinheiro
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(Monique Oliveira 15 anos,

equipe de levantamento de peso do 

Programa Pleitear, campeã brasi-

leira desde 2010, e irá participar 

de seu 2º Mundial.)
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Segunda etapa do Programa Pleitear

segunda etapa do Programa Pleitear encaminha os adolescentes e 
jovens para serem contratados como  aprendizes pelas empresas 

parceiras, em cumprimento à Lei do Aprendiz No. 10.097/2000.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(Luana Fernandes de Castro)
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om o objetivo de contribuir para a integração social de crianças, adolescentes e jovens pobres 
que usam as ruas da cidade do Rio de Janeiro como meio de moradia e/ou sobrevivência, es-

pecialmente aqueles com problemas relacionados ao consumo abusivo de drogas, a Pastoral do Menor 
elaborou o Programa Passaporte da Cidadania.

Constitui ele uma ferramenta pedagógica de abordagem do legado social da Jornada Mundial da 
Juventude, e visa articular e potencializar as alternativas de atendimento às crianças e  jovens, sua saída 
das ruas e retorno às comunidades, a partir da construção de uma rede integrada de serviços voltados 
para a inclusão social, investindo, sobretudo, no fortalecimento de seus laços familiares e comunitários.

Para este fi m pretende atuar a partir do Ônibus 
Passaporte da Cidadania, que funcionará como 
porta de entrada para a rede de serviços da Igreja 
Católica, articulado com o poder público local e o 
conjunto de iniciativas comunitárias.

A meta estimada é atender 200 crianças e 
adolescentes em “situação de rua”, com especial 
atenção para aqueles com problemas de abuso de 
drogas, principalmente o crack. 

Inauguração em dezembro de 2012

O Passaporte da Cidadania é um legado 
da Jornada Mundial da Juventude

para o Rio de Janeiro
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Blog: http://culturadigitalparacidadania.blogspot.com
Picasa: https://picasaweb.google.com/home?hl=pt-BR&tab=mq
Youtube: http://www.youtube.com/user/passaportecidadania/videos
Contato: culturadigitalparacidadania@gmail.com

Blog: http://culturadigitalparacidadania.blogspot.com
Picasa: https://picasaweb.google.com/home?hl=pt-BR&tab=mq

Para saber mais, acesse:

O cartunista
Ziraldo (esq.)
decorou com

sua arte genial
e alegre o ônibus 

do Passaporte
da Cidadania
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operacionalização do programa se dá através de um ôni-
bus equipado com consultório odontológico totalmente 

equipado, patrocinado pelo Lions Club Internacional do Brasil, que 
vai ao encontro de crianças, adolescentes, jovens e seus familiares 
nos polos comunitários parceiros da Pastoral do Menor. Atualmen-
te o programa é patrocinado pelo Hilfswerk Brasilien - Suiça - Dom 
Karl Josef Romer, e tem como objetivo desenvolver  ações pre-
ventivas de saúde Bucal e tratamento de crianças e adolescentes 
que vivem nos territórios favelizados e têm difi culdade de acesso a 
cuidados odontológicos.
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(Mariana, 14 anos)



 programa de Apoio Familiar (PAF) tem 
como objetivo “fortalecer a função protetiva 

das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 
promover seu acesso e usufruto de direitos e con-
tribuir na melhoria de sua qualidade de vida” (Re-
solução 109/CNAS, 2009).

As atividades desenvolvidas por esse pro-
grama são: acolhida, estudo social, visitas domi-
ciliares, orientação e encaminhamento, grupos 
com famílias abordando temas relacionados ao 
cotidiano, visando a refl exão para a formação da 
consciência crítica, atendimento individual ao ado-
lescentes e sua famílias. Articulação com a Rede 
Socioassistencial e o trabalho de formação dos 
agentes de Pastoral, a fi m de capacitar os multi-
plicadores que irão trabalhar no fortalecimento das 
relações familiares e comunitárias.
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Comunidades atendidas
• Campinho, Méier, Vila Isabel (Fubá, Lins de Vasconcelos, Pau da Bandeira
e outras em torno) • Acari, Costa Barros (Pedreira, Acari, Amarelinho e outras 

em torno) • Inhaúma, Penha • Bonsucesso (Complexo do Alemão, Marcílio Dias,
Vila do João, Amorim, Vila Pinheiro e outras em torno) • Vila Kennedy,

Santíssimo 1, Santíssimo 2, Campo Grande, Jardim Palmares, Paciência
e Gardênia Azul (comunidades inseridas nestes contextos)

 

(Participante do PAF Marcílio Dias)
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ma ação constante, com reuniões e cur-
sos livres ao longo de todo o ano. O ob-

jetivo é a formação e a mobilização dos agentes 
pastorais, para que possam melhor atender as 
crianças, adolescentes e famílias participantes 

dos diversos programas da Pastoral do Menor.
Diálogos compartilhados, apresentações dos 

trabalhos gerais, discussão sobre os principais 
desafi os a serem enfrentados e defi nição das 
prioridades estratégias fazem parte das reuniões.
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ste programa tem como objetivo contribuir para a qualifi cação gerencial e operacional de 
entidades participantes da rede de assistência às crianças e aos adolescentes do Estado do 

Rio de Janeiro, conveniados com a Fundação para Infância e Adolescência – FIA/RJ. Nesse sentido, 
promove: 

• Qualifi cação profi ssional de quadros técnicos e o aperfeiçoamento das funções de gerenciamen-
to, coordenação e operação de programas e serviços de Proteção Social, voltados para crianças e 
adolescentes.

• Publicação de material di-
dático e de apoio voltados para 
assessorias técnicas a entida-
des da rede de assistência à 
criança e ao adolescente.

adolescentes.

dático e de apoio voltados para 
assessorias técnicas a entida-
des da rede de assistência à 
criança e ao adolescente.
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Cenas do lançamento do  
livro “Desafi os educativos do 

fazer cotidiano: diferentes 
olhares”, obra coordenada

pela FIA, em agosto de 2012
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Conselheiros:
Alda Soares
Antônio Carlos Velloso
Antonio Cesar Siqueira
Juliene Moreira Domingues
Magali Renno
Maria Christina Noronha de Sá
Oswaldo Deleuze Raymundo
Paulo Fetal
Pedro Grossi
Romeu Cortes Domingues

Sergio Frederico de Miranda J. Clark
Suelly Medeiros Vasconcelos

EquipeTécnica
Cordenação: 

Geovana Silva e Regina Leão

Equipe:
Anna Gabriela Cândido (Pedagoga)
Antônio Requete de Souza (Psicólogo)
Cláudia Soares de Souza (Ass. Social)

Élida Gabriela da Silva (Ass. Social)
Flávia Santoro do Val (Dentista)
José Ventura Filho (Educador Social)
Moíra Brito Gomes (Ass. Social)
Sandra Costa da Fonseca (Psicóloga)
Úrsula Almeida Santana (Dentista)

Equipe Administrativa
Nielson Donelate Rodrigues
Rosemary de Lima (Administradora)
Ulysses Mesquita de Araujo 

• Banco da Providência
• Colgate – Palmolive Company
• Comitê de Democratização de Informática – CDI
• Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes
• Exército Brasileiro / Associação Benefi cente Rio Criança 
• Cidadã - ABRCC
• Hilfswerrk Brasilien - Suiça - Dom Karl Josef Romer
• Instituto Aliança / Projeto Condomínio Digital
• Instituto Repare / Esquina do Livro Lions Clube
  Internacional
• Marinha do Brasil: Centro de Instrução Almirante
  Milcíades Portela Alves/CIAMPA e Centro de Educação
  Física Almirante Adalberto Nunes/CEFAN
• Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro
• ONG Excola
• Pastoral do Esporte

• Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro – 
  Secretaria de Desenvolvimento Social  - 5ª Coordenado-
  ria de Assistência Social, Centro de Referência de
  Assistência Social/CRAS e Centro de Referência
  Especializado de Assistência Social/CREAS e Empresa
  Municipal de Artes Gráfi cas - Imprensa da Cidade
• Quaker Chemical Ltda
• RS Fidelis Serviços de Apoio Administrativo
• RioInclui – Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro
• RIOSOLIDARIO- Obra Social do Estado do Rio de
  Janeiro
• Rádio Catedral
• Secretaria Municipal Especial de Ciência e Tecnologia
• Serviço Social da Indústria/SESI- Laranjeiras
• Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ
• Ziraldo

Assistente Eclesiástico
Pe. Aldo de Souto Santos

Dom Orani João Tempesta
Arcebispo do Rio de Janeiro

Vigário Episcopal para Caridade Social
Pe. Manuel de Oliveira Manangão

PARCEIROS

+ A
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UID
IOCESE                DE S. SEBASTIÃO + RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

CESE DE S.

DEDED
JAJAJ NANA EIR RJRJR - BRARAR SASA
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PATROCÍNIO

APOIO DE MÍDIA
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Rua Benjamin Constant, n° 23, 3° andar – Glória
Rio de Janeiro – RJ – Brasil - CEP: 20.241-150
Telefone: +55 (21) 2292-3132 – Ramais: 333/255/326
www.pastoraldomenorrj.org.br – e-mail: pastoraldomenor@arquidiocese.org.br

Diagramação: Ricardo Campos Mendonça - ricardo@ciadaspenas.com.br
Fotografi as: Pâmela Nogueira

www.pastoraldomenorrj.org.br – e-mail: pastoraldomenor@arquidiocese.org.br
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A serviço da vida de 
crianças e adolescentes


