Relatório de
atividades 2019
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“Promover
e defender

a vida das crianças e dos
adolescentes empobrecidos
e em situação de risco,
desrespeitados
em seus direitos
fundamentais”

(CNBB, 2005).

A Pastoral do Menor do Rio

atua há 35 anos desenvolvendo atividades
socioeducativas com crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, por meio
do serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos, apoio pedagógico, cultura digital,
esporte e lazer.
O trabalho da Pastoral
contribui para a inserção e permanência
das crianças e adolescentes no sistema
educacional, possibilitando a ampliação
do universo informacional e promovendo a
preparação e inserção de jovens no mundo do
trabalho.
Um dos documentos que norteiam as ações
das pastorais sociais é o texto base da
Campanha da Fraternidade, criada em 1963
por Dom Helder Câmara, quando estava Bispo
Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro,
e abraçada pela CNBB para todo o Brasil.
O tema da Campanha da Fraternidade de
2019 foi “Fraternidade e Políticas Públicas”,
e o lema “Serás libertado pelo direito e pela
justiça - (Is 1,27)”, chamando atenção das
Pastorais sociais e organismos da Igreja
Católica para as ações e programas que
garantam os direitos humanos. A Pastoral do
Menor da Arquidiocese de São Sebastião do
Rio de Janeiro pautou suas ações na defesa
intransigente dos direitos humanos das
famílias vulneráveis, crianças e adolescentes.
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Total de Polos:
34 polos

Perfil dos atendidos:
Crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade
social, moradores das áreas
favelizadas, em situação de rua
e em cumprimento de medidas
socioeducativas.

Total de comunidades
beneficiadas:
331 favelas
Total de programas:
8 programas
Investimento mensal:
R$ 84.495,00
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Campanha

“Quem
sente, Cuida”.
Acreditamos que as
oportunidades podem mudar
o mundo!
Desenvolvemos uma campanha com o
objetivo de mostrar o impacto social das
ações da Pastoral do Menor Rio na vida
das crianças e adolescentes da cidade do
Rio de Janeiro e de suas famílias.

• Site desenvolvido especialmente para
doação do projeto, via plataforma
Doare.

• Vídeo contando sobre o projeto e as
histórias dos jovens apoiados pela
Pastoral do Menor RJ.

• Disparos de email marketing

• Postagens no Instagram contando
sobre o projeto e as histórias
dos jovens apoiados pela
Pastoral do Menor RJ.

• Infográfico especial sobre o projeto “Quem sente, cuida”
e de todo trabalho que a Pastoral do Menor realiza no Rio de
Janeiro.
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• Mídias sociais como Facebook ajudaram na
divulgação do projeto.
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Projeto I:

Pleitear
Parte 1

Conquistas:

O PLEITEAR é o Programa de Atendimento
à Criança e ao Adolescente em Situação
de Vulnerabilidade Social em parceria
com as Organizações Militares. Com ele
promovemos atividades do serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos,
de esporte, cultura, lazer, estímulo à
escolarização e encontros visando à formação
de cidadania e reuniões com as famílias. Em
parceria com o Governo do Estado do Rio de
Janeiro/FIA desenvolvemos o Programa de
Trabalho Protegido na Adolescência/PTPA
em duas Organizações Militares.

• 2 novas Organizações Militares
parceiras;

Número de crianças e
adolescentes atendidos:
2.250

Resultados alcançados:

Perfil dos atendidos:
Crianças e adolescentes das
áreas favelizadas
Investimentos revertidos em
custos mensais dos programas:
R$ 5.000,00 mensais
Investimento anual per capita:
R$ 26,6
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• Parceria com o Ministério da Defesa;
• Ampliação de vagas no programa para
crianças e adolescentes.

• Fortalecimento da parceria com o
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos/PCRJEquipamentos da Proteção Básica/
CRAS no desenvolvimento do SCFV;
• Adolescentes e jovens que adquiriram
conhecimentos e desenvolveram
capacidades para a vida profissional e o
acesso ao trabalho através do PTPA/FIA;
• Aumento no número de adolescentes
autônomos e participantes na vida
familiar e comunitária, com plena
informação sobre seus direitos e
deveres e aumento do número de
partícipes com acesso à documentação
civil.
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Projeto I:

Pleitear
Etapa 2

Conquistas:

Resultados alcançados:

A aprendizagem profissional é parte constitutiva do programa PLEITEAR, sendo um programa
técnico-profissional que prevê a execução de atividades teóricas e práticas, em 16 meses, de
acordo com as diretrizes do Ministério da Economia, que absorveu algumas das competências
do Ministério do Trabalho (Lei Federal 10.097/2000) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
Federal 8.069/1990).

• 44 inserções no mercado de trabalho
formal

• 15 aprendizes são universitários

• 62 novas empresas parceiras;

• Capacitações para os supervisores dos
aprendizes das novas empresas
parceiras

• 84 aprendizes realizando cursos
técnicos.

Número de adolescentes
e jovens atendidos:
415 atendidos
Perfil dos atendidos:
Adolescentes e jovens
vulneráveis
Investimentos revertidos
em custos mensais:
R$ 16.000,00

• Adolescentes e jovens com vivências e
experiências pautadas pelo respeito a si
próprio e aos outros, fundamentadas em
princípios éticos de justiça e cidadania,
com o desenvolvimento de
potencialidades e ampliação do universo
informacional e cultural.
• Potencialização da participação social
em fóruns, conselhos, organizações
comunitárias e outros espaços de
organização social, com bases para
construção de projetos individuais e
coletivos, desenvolvimento da
autoestima, autonomia e
sustentabilidade.

Investimento anual per capita:
R$ 462,65
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Projeto II:

Desenvolvimento
Comunitário

As

ações desenvolvidas no
programa de Desenvolvimento Comunitário
Campinho estimulam o aprimoramento de
potencialidades culturais e educacionais com
ênfase nos valores artísticos e históricos,
próprios do contexto social da criança e do
adolescente, garantindo a estes: liberdade
de criação por meio de grafite, contação
de histórias, dança e esporte; acesso às
fontes de cultura e ao mercado de trabalho;
e possibilitando um melhor desempenho
escolar.

Número de crianças atendidas:
151 diretamente e 604
indiretamente
Perfil dos atendidos:
Crianças e adolescentes
Investimentos revertidos em
custos mensais dos programas:
R$ 16.889,49
Investimento anual per capita:
R$ 1.342,00

Conquistas:

Resultados alcançados:

• Reconhecimento do CRAS Zózimo
Barroso do Amaral ao trabalho
desenvolvido

• 16 adolescentes encaminhados para o
mercado de trabalho

• Adolescentes sendo protagonistas de
atuação na comunidade e na Escola de
Cidadania, discutindo formas de
qualidade de vida por meio da
mobilização de outros jovens.

• Implantação da Escola da Cidadania
como espaço de participação dos
adolescentes na elaboração e
implementação de ações que gerem
incidência na comunidade, escola e poder
público.

• Melhoria do desempenho escolar e
ampliação da consciência crítica
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• Contratação de mãe de aluna do projeto
como pedagoga
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Projeto III:

Inclusão Digital
e Cidadania (PID)

O Programa de Inclusão Digital leva conhecimento e acesso digital para crianças
e adolescentes em condições de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidade para o
desenvolvimento de competências técnicas e sociais através de formação e inclusão tecnológica.
Por meio de convênio com a Fundação da Infância e Adolescência (FIA), ampliamos os conteúdos
oferecidos em dois polos com o PTPA (Programa de Trabalho Protegido na Adolescência), que
possibilita formar adolescentes para o trabalho com aulas de informática, matemática, português,
cidadania e empreendedorismo, com encaminhamento para o programa Jovem Aprendiz após a
formação.

Número de crianças atendidas:
PID - 2.048 formandos
PID/PTPA - 480 formandos

Conquistas:

Perfil dos atendidos:
Crianças, adolescentes e
familiares que vivem em situação
de vulnerabilidade social

• Melhoria dos computadores das salas
por meio de doações da FGV

Investimentos revertidos em
custos mensais dos programas
por crianças e adolescentes:
R$ 28.559,95
Investimento anual per capita:
R$ 135,57

• Prêmio Microsoft e de embaixadores
Recode pelo trabalho desenvolvido

• Renovação de parceria com o Shopping
Leblon e com a Fundação da Infância e
Adolescência (FIA)

Resultados alcançados:
• PID: 117 alunos encaminhados para o
programa Jovem Aprendiz e 5 ex-alunos
do programa contratados e atuando como
Educadores
• Oferta de novos cursos elaborados
pela equipe: Artesanato Digital, SEIA
(Simulação Empresarial de Informática
para Aprendizes) e Técnicas
Administrativas - todos voltados para
formação do mercado de trabalho.
• PTPA (Programa de Trabalho Protegido
na Adolescência) – PID e Pleitear: 480
adolescentes formados em oito turmas,
com 130 convocados para seleção e 90
aprovados no programa Jovem Aprendiz.
60 deles já estão atuando como
aprendizes.
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Projeto IV:

Programa de Apoio
Familiar
e Comunitário
O trabalho social com famílias da
Pastoral do Menor priorizou “fortalecer a
função protetiva das famílias, prevenir a
ruptura dos seus vínculos, promover seu
acesso e usufruto de direitos e contribuir na
melhoria de sua qualidade de vida” (Resolução
109 do Conselho Nacional de Assistência
Social, 2009) em parceria com a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro/ Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos no
desenvolvimento do serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família/PAIF.
Na perspectiva de oferecer aportes teórico
e prático aos agentes da Pastoral do Menor,
estruturamos o processo de assessoramento
no fortalecimento da formação e capacitação
de lideranças, com especial atenção na
identificação das potencialidades, mobilização
e organização dos grupos e lideranças locais,
por meio de sua articulação com a política de
assistência social e demais políticas públicas.

Capacitação
“Cuidar-se para cuidar”
e “Buscando Saber Mais”
Nesse programa, trabalhamos também com
Capacitação para os Agentes da Pastoral
do Menor que atuam nos territórios.
Desenvolvemos capacitação continuada para
as lideranças e/ou agentes da Pastoral do
Menor com temas relacionados aos direitos
humanos, sociais, geração de renda e também
de prevenção em saúde básica.
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Número de participantes nas
capacitações:
139
Perfil dos atendidos:
Lideranças comunitárias/agentes
da Pastoral do Menor
Investimentos revertidos em
custos mensais no programa:
R$ 5.000,00
Investimento anual per capita:
R$ 431,65

Conquistas:

Resultados alcançados:

• 7 capacitações continuadas para agentes
da Pastoral

• 85 agentes da Pastoral capacitados

• 46 participantes no Programa de Saúde
Cuidar- se para Cuidar & Buscando
Saber Mais / Iniciação a Conversação em
Inglês
• 63 participantes na Capacitação do
Regional Leste I Tema: Módulo 2 - Eixo
Metodologia de Trabalho da Pastoral do
Menor enquanto Pastoral Social.

• 432 famílias receberam orientações e
atendimentos psicossociais;
• Qualificação da intervenção e
protagonismo dos sujeitos nos espaços
de participação democrática com
efetivação de direitos e ampliação
do acesso à proteção social.
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Projeto V:

Passaporte
da Cidadania

O Passaporte da Cidadania

visa articular e potencializar as alternativas
de atendimento às crianças e jovens em
“situação de rua”, como uma possibilidade de
saída das ruas e o 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 fim atua a partir de um ônibus adaptado
e equipado com ferramentas pedagógicas
localizado em locais estratégicos da cidade,
escolhidos através de levantamentos e
diagnósticos do contexto social. Este ônibus
funciona como ponto de articulação para
uma rede estratégica de serviços articulados
com o poder público local, comerciantes e o
conjunto de iniciativas comunitárias.

Número de crianças atendidas:
1.116 participantes e 82 em
acompanhamento

Conquistas:

Resultados alcançados:

Perfil dos atendidos:
Crianças e adolescentes

• Inserção de jovens na rede regular de
ensino e nomercado de trabalho

• 1.116 frequências diárias nas atividades,
criando vínculos

Investimentos revertidos em
custos mensais dos programas:
R$15.674,34

• Auxílio para obtenção de documentação,
propiciando acesso a serviços e
benefícios do poder público, saída
processual da rua e possibilidade de
moradia com apoio ao pagamento de
aluguel.

• Criação de grupo de trabalho (GT)
composto por entidades do Sistema de
Garantia de Direito que atuam no
território, objetivando realizarmos ações
complementares.

Investimento anual per capita:
R$ 157
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• Elaboração de evento de capoeira,
batizando 12 atendidos pelo projeto que
perseveraram na formação.

• Regularização de situação dos atendidos
junto à Segunda Vara
• Acesso a tratamento de saúde
continuado, com medicação e vacinas
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Projeto VI:

Unidade Móvel
de Saúde Bucal

A Unidade Móvel de Saúde Bucal
promove saúde e prevenção de doenças,
com orientação de saúde bucal, palestras
lúdicas e escovação supervisionada.
Focada em atendimento curativo na cadeira
odontológica, como restaurações, profilaxia,
cirurgias orais menores, frenectomia,
remoção de lesões, dentre outros
procedimentos
Número de crianças atendidas:
727 atendidos
Perfil dos atendidos:
Crianças e Adolescentes em
situação de vulnerabilidade
social

Conquistas:
• A Unidade Móvel de Saúde Bucal
obteve apoio para a manutenção dos
equipamentos e aquisição de materiais.
• 70% dos adolescentes tiveram acesso
pela primeira vez ao atendimento
odontológico

Resultados alcançados:
• 976 procedimentos realizados
• Atendimento em quatro territórios,
abrangendo 20 comunidades no
município do Rio de Janeiro

Investimentos revertidos em
custos mensais dos programas:
R$4.872,16
Investimento anual per capita:
R$ 80,42

PÁG. 20

PÁG. 21

Projeto VII:

Assistência Religiosa
aos Adolescentes
Privados de Liberdade
A Assistência Religiosa aos Adolescentes
Autores de Ato Infracional em cumprimento
da medida de internação e Semiliberdade
é uma ação promovida pelos membros da
Comissão Arquidiocesana nas unidades do
DEGASE (Departamento Geral de Ações
Socioeducativas), tendo como nortes os
valores espirituais, de justiça e de paz. O
trabalho promove também articulações entre
a sociedade civil para prevenir, combater e
denunciar toda forma de violação dos direitos
humanos de adolescentes e famílias, exigindo
dos órgãos governamentais ações concretas
para a transformação da sua realidade social.

Número de atendimentos:
6.292 atendimentos
Número de assistentes religiosos:
48
Perfil dos atendidos:
Adolescentes em conflito com a
lei
Investimentos revertidos em
custos mensais dos programas:
R$ 7.000,00
Investimento anual per capita:
R$ 13,35
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Conquistas:

Resultados alcançados:

• 6 capacitações continuadas para os
assistentes religiosos

• Continuidade da parceria com o Governo
do Estado do Rio de Janeiro/ DEGASE

• 08 reuniões da Comissão Gestora dos
Assistentes Religiosos

• Visitas semanais nas 04 Unidades
de internação: CENSE Dom Bosco,
CENSE-GCA, Cense Professor Antônio
Carlos Gomes da Costa e Escola João
Luiz Alves

• Patrocínios: DKA ÁUSTRIA e Adveniat

• Visitas semanais nas 04 Unidades
de Semiliberdade/CRIAAD: Bangu,
Bonsucesso, Ilha do Governador
e Santa Cruz;
• Efetivação de reuniões com
representações parlamentares, civis e
eclesiásticas, pautando os direitos
humanos dos adolescentes em conflito
com a lei.
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Projeto VIII:

Assessoria e
Garantia de Direitos

Número de adolescentes
atendidos:
60 adolescentes multiplicadores
participando como protagonistas
da Escola da Cidadania
Investimentos revertidos em
custos mensais dos programas:
R$ 1.500,00
Investimento anual per capita:
R$ 300

O programa Assessoria e Garantia de Direitos proporciona o desenvolvimento

de ações que concretizam a prática da cidadania e a complementariedade das ações vivenciadas
anteriormente nos programas. Tem o objetivo de orientar e assessorar crianças, adolescentes
e suas famílias em seus direitos civis e sociais, assim como atuação da equipe nos espaços de
controle social.
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Dados da participação em
espaços de incidência política/
Controle social: Conselhos,
Fóruns e Redes.
• Participação no Conselho
Nacional dos Direitos das
Crianças e Adolescentes
(CONANDA) e da mesa diretora
e da coordenação da Comissão
de Mobilização e Formação
(CMF)

• Assessoramento à Comissão
Pastoral de Conselheiros
Tutelares em parceria com
o Centro de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente
do Rio de Janeiro (CEDECA).
• Membro da Coordenação
Colegiada do FEPETI–RJ.
• Membro do grupo de gestão
do Sipia (Sistema Integrado
de Proteção à Infância
e Adolescência).
• Membro da comissão
socioeducativa da OAB.
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Atuação da Pamen na
articulação e incidência política
em âmbito nacional com o
CONANDA (Conselho Nacional
dos Direitos das Crianças e
Adolescentes), representando
CNBB/Pastoral do Menor

Participação no Encontro com
as Pastorais de Conjunto, com
objetivo de buscar coletivamente
a construção de novas
estratégias para atuação em
Direitos Humanos.

Participação no Encontro com
a Coordenação e o Conselho
Nacional para alinhamento
metodológico e orientações
para a realização das rodas de
conversa com as famílias.

Construção da Memória da
Pastoral do Menor em âmbito
nacional, estadual e municipal.
Em 2020, a Pastoral nacional
completará 43 anos e a Pastoral
municipal 36 anos.

Participação no Encontro
Nacional com os Adolescentes
representantes das Escolas de
Cidadania.

Encontro com Agentes da
Pastoral do Menor das Dioceses e
Arquidiocese do Estado do Rio de
Janeiro para aprofundamento da
proposta metodológica da ação
evangelizadora do Plano Nacional
de Formação.

Participação no Encontro da
Comissão Episcopal Pastoral para
Ação Transformadora, realizado
em agosto em Brasília, com a
presença das coordenações
nacionais das Pastorais Sociais,
Organismos Regionais da CNBB e
os Bispos que assumiram para o
quadriênio 2019 a 2022.
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Parceiros

•

• Associação Beneficente Rio Criança
Cidadã (ABRCC)

• Centro Tecnológico do Corpo de
Fuzileiros Navais (CRESUMAR)

• Associação de Moradores Cruzada São
Sebastião/Amorabase

• Centros de Referências da Assistência
Social (CRAS)

•

• Batalhão Naval/Marinha do Brasil

• Centros de Referências Especializados
de Assistência Social (CREAS)

Fórum Estadual de AprendizagemFEAP/RJ

•

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

• Científica Lab

•

Fundo de Promoção e Propaganda do
Shopping Leblon

• Bronstein Medicina Diagnóstica
• Cal Oficina de Formação Teatral
• Caritas Arquidiocesana do Rio De
Janeiro

• Clínicas da Família
• Convento de Santa Teresa

• Centro de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Rio Janeiro
(CEDECA)

• Creche Municipal Josué de Castro

• Centro de Diagnóstico por Imagem/CDPI

• Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro (CEDEDICA)

• Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN)
• Centro de Instrução Almirante
Alexandrino (CIAA)
• Centro de Instrução Almirante Graça
Aranha (CIAGA)
• Centro de Instrução Almirante Sylvio de
Camargo (CIASC)
• Centro de Instrução Almirante Milcíades
Portela Alves (CIAMPA)

• DASA - Diagnóstico da América S.A

• Escola Padre Doutor Francisco da Motta
• Escola Santos Anjos
• Estação Rádio da Marinha do Brasil
(ERM-RJ)
• Exército Brasileiro / Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva do Rio
de Janeiro (CPOR-RJ)
• Fleury Medicina e Saúde

• Fundação Barcelona

• Força Aérea Brasileira / COMISSÃO DE
DESPORTOS DA AERONÁUTICA/ CDA
PROFESP AFONSOS: Projeto Colibri,
Projeto de Aprendizagem e Núcleo
Esportivo.

• Instituto Sabendo Mais, Torcida Rio de
Janeiro

• Fórum de Erradicação e Prevenção
Exploração do Trabalho Infantil (FEPETI)

• Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk (CIAW)
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Fórum Estadual de Direitos da Criança
e do Adolescente - Estado do Rio de
Janeiro

•

Paróquias da Arquidiocese
do Rio de Janeiro

•

Pastoral Carcerária

•

A Pequena Cruzada de Santa
Therezinha do Menino Jesus

•

Prefeitura Municipal da Cidade do Rio
de Janeiro

•

Pro Echo Cardiodata Serviços Médicos
Ltda

•

IC Supply Engenharia Ltda

•

Instituto Cal

•

Rádio Comunitária de Rio das Pedras

•

Instituto Ilumine

•

•

Instituto Missionário Comunhão e
Participação Preciosa Vida

Rádio Difusão Catedral de São
Sebastião do Rio de Janeiro

•

Reciclando Mentes

•

IRM Ressonância Magnética Ltda

•

•

Jardim Botânico com Projeto de
Sustentabilidade e Meio Ambiente

RECODE- Reprogramar para
Transformar

•

Rede Rio Criança (RRC)

•

Jornal Comunitário CDD/ Cidade de Deus

•

•

Jornal Testemunho de Fé e Web TV

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos/PCRJ

•

Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco

•

Secretaria Municipal de Educação

•

Lafe Laboratório de Análises Clínicas

•

Secretaria Municipal de Saúde

•

Lâmina Medicina Diagnóstica

•

Serviço Social Educacional Beneficente
(SESEBE)

•

Lions Clube

•

•

Ministério da Defesa

Universidade Federal Fluminense com
o Projeto Pelc (Projeto Esporte e Lazer
da Cidade).

•

Multi Imagem Ressonância

•

•

Obra Social Cristo Redentor

Vicariato da Comunicação – Rádio
Catedral

•

Vicariato Episcopal par Caridade
Social/ Serviço Social da Arquidiocese
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A Pastoral, mais do que apoio
financeiro para a manutenção dos projetos,
busca nas instituições que contribuem
parceiros que ajudam ativamente na gestão
e desenvolvimento das ações.
Estas são algumas empresas e instituições
que ajudam a viabilizar os projetos da
Pastoral do Menor/RJ:

Apoiadores Financeiros
/ Materiais:

• Adveniat

• DKA Áustria

• Escritório de Advocacia
Sérgio Bermudes

• Governo do Estado do Rio
de Janeiro/Fundação para
Infância e Adolescência
– FIA

• Shopping Leblon

• Wilson & Sons

Apoiadores Técnicos:
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•

CEDECA

•

Pró Florescer

•

Jardim Botânico

•

•

Neam PUC/Rio

Universidade Federal
Fluminense

•

Pontifícia Universidade
Católica/Departamento
de Serviço Social
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Seja um benfeitor da Pastoral
do Menor Rio! Entre em contato:
Rua Benjamin Constant, n° 23 (3° andar)
Glória – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP: 20.241-150
w w w. p a sto ra ld o m e n o r r j . o rg . b r
+55 (21) 2292 3132 Ramais: 333/255/326 ou 39163130
pastoraldomenor@arquidiocese.org.br

Acompanhe a Pastoral
do Menor Rio nas redes sociais
/pastoraldomenorrio
@pastoraldomenorrj
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