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2020

E a Covid-19 no contexto
de desigualdade social?

“

Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7, 32)

Campanha Fraternidade 2020
Tema
Fraternidade e vida: Dom
e Compromisso
Lema
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
(Lc 10, 33-34)
Objetivo Geral
Conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o
sentido da Vida como Dom e Compromisso, que se
traduz em relações de mútuo cuidado entre as
pessoas, na família, na comunidade, na sociedade
e no planeta, nossa Casa Comum.

... A mão estendida ao pobre não chegou de improviso. Antes, dá
testemunho de como nos preparamos para reconhecer o pobre a ﬁm
de apoiá-lo no tempo da necessidade. Não nos improvisamos
instrumentos de misericórdia. Requer-se um treino diário, que parte da
consciência de quanto nós próprios, em primeiro lugar, precisamos
duma mão estendida em nosso favor (...).
Este período que estamos a viver colocou em crise muitas certezas.
Sentimo-nos mais pobres e mais vulneráveis, porque experimentamos
a sensação da limitação e a restrição da liberdade. A perda do emprego,
dos afetos mais queridos, como a falta das relações interpessoais
habituais, abriu subitamente horizontes que já não estávamos
acostumados a observar. As nossas riquezas espirituais e materiais
foram postas em questão e descobrimo-nos amedrontados. Fechados
no silêncio das nossas casas, descobrimos como é importante a
simplicidade e o manter os olhos ﬁxos no essencial. Amadureceu em
nós a exigência duma nova fraternidade, capaz de ajuda recíproca e
estima mútua. Este é um tempo favorável para «voltar a sentir que
precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com
os outros e o mundo (...). Vivemos já muito tempo na degradação moral,
baldando-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade (...). Uma tal
destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos
uns contra os outros na defesa dos próprios interesses, provoca o
despertar de novas formas de violência e crueldade e impede o
desenvolvimento duma verdadeira cultura do cuidado do meio
ambiente.» (Francisco, Carta encíclica Laudato si’, 229).”
Mensagem do Papa Francisco para o IV Dia Mundial dos Pobres

A Pastoral
do Menor Rio
Atua há 36 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. Com a pandemia da covid-19, o ano de 2020 foi atípico,
ﬁzemos ações emergenciais, presenciais e virtuais.

“

Promover e defender a vida das crianças e dos
adolescentes empobrecidos e em situação de
risco pessoal e/ou social desrespeitados em
seus direitos fundamentais”
(CNBBPastoral
do
Menor
Nacional,
Princípios, Diretrizes e Organização, Artigo 12,
2014).

Total de Polos

Total de programas/projetos

39 polos

8 projetos

Total de territórios beneﬁciados

Número de atendimentos

333 favelas

6.907
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Projeto I: PLEITEAR
Parte 1
O PLEITEAR é o Projeto de Atendimento à Criança e ao Adolescente em
Situação de Vulnerabilidade Social em parceria com as Forças Armadas Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira - e a Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro/SMASDH. Com tais parceiros promovemos
atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
esportes, cultura, lazer, estímulo à escolarização, encontros reﬂexivos e
formativos de promoção humana, cultura cidadã, formação para geração
de renda, emprego e o trabalho social com as famílias.
Em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro/FIA foi
desenvolvido o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência/PTPA em
duas Organizações Militares de forma virtual.
Número de crianças e adolescentes partícipes

2.950

Perﬁl dos atendidos
Crianças e adolescentes das áreas favelizadas
do município do Rio de Janeiro
Conquistas
Distribuição de
kits de alimentos e higiene nas
Organizações Militares, com apoio dos agentes da Pastoral do Menor na
divulgação e mobilização das famílias.

7.049

11

Resultados alcançados
Fortalecimento das parcerias com a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos /PCRJ e com as
Organizações Militares;

11

2

ações sociais para as famílias das crianças e adolescentes seguindo os
protocolos sanitários diante da pandemia do novo coronavírus;

47 orientações e esclarecimentos para adolescentes e suas respectivas
famílias fazerem seleção para aprendizagem de forma virtual.

“

Venho expressar o meu imenso
carinho e agradecimento a Marinha
do Brasil/ CRESUMAR e a Pastoral do
Menor,
pelo
carinho,
atenção,
dedicação, não só ao meu ﬁlho, mas
por
todas
as
crianças
e
adolescentes. Relatos lindíssimos
que ouvia por elas na hora da saída
das atividades. Elas saíam do
programa radiantes. Às agentes
muito obrigada por tudo, todas
sempre muito atenciosas.”

Adriana da Conceição,
mãe do adolescente Luan
da Conceição Soares

“

O CEFAN/Marinha do Brasil e a
Pastoral do Menor, pra mim são
muito importantes, me ajudaram
bastante não só na parte física com
os esportes, mas também na parte
de conhecimento com os cursos e
preparatórios.”
Nathan de Andrade,
atendido CEFAN

Projeto I: PLEITEAR
Parte 2
A
aprendizagem
proﬁssional
é
um
projeto
técnico-proﬁssional que prevê a execução de atividades
teóricas e práticas, em 16 meses, de acordo com as
diretrizes do Ministério da Economia (Lei Federal
10.097/2000) e o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei Federal 8.069/1990
Número de adolescentes e jovens atendidos

446 atendidos

Perﬁl dos atendidos
Adolescentes e jovens vulneráveis
Conquistas

38 inserções no mercado de trabalho formal
75 aprendizes realizando cursos técnicos
16 aprendizes universitários
Resultados alcançados

350

atendimentos online e presenciais
aos aprendizes/familiares

297

adolescentes aprendizes ﬁzeram
formação teórica e prática em 2020

95 concluíram a formação

“

A Pastoral do Menor Rio representa muita coisa para mim. Graças a ela me
encontrei nos esportes aprendidos no programa Forças no Esporte e sigo uma vida
ativa ﬁsicamente até hoje.
Também não posso deixar de citar a importância do Jovem Aprendiz na minha vida,
é o meu primeiro emprego e sou extremamente grata por isso. Me dedico
diariamente à minha função enquanto funcionária da rede Dasa, trabalhando com
responsabilidade e excelência e também às minhas aulas todas às quintas-feiras
com professores de alto padrão; meu aprendizado só tende
a evoluir.”

Larissa Cabral Guimarães

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 atividades de artes, contação de histórias,
dança, esporte, acesso a fontes de cultura e ao mercado de trabalho, além de
auxiliar no desempenho escolar. Em 2020 as atividades pedagógicas foram
desenvolvidas em sua maioria por meio de vídeo-aulas e lives.
Número de adolescentes e jovens atendidos

1.400

Perﬁl dos atendidos
crianças e adolescentes
Conquistas

100 atendimentos continuados
7 adolescentes incluídos no mercado de trabalho

Participação de um adolescente a nível nacional no Comitê de
Participação de Adolescentes (CPA) no Conselho Nacional do Direito da
Criança e Adolescente (CONANDA).

4.550 kits de alimentos e higiene distribuídos
Resultados alcançados

137

atividades pedagógicas remotas desenvolvidas (57 lives e 80
vídeo-aulas)
Apoio escolar a

30 crianças e adolescentes

Atendimentos às famílias para obtenção de documentações e benefício
emergencial do governo federal

“
“

Quero agradecer em nome dos meus ﬁlhos por tudo e todo esforço de vocês
para nos ajudar, nos fortalecer em tempos difíceis, o amor, o carinho com
nossas famílias. Muito obrigada. Encontrei em vocês o verdadeiro amor com
práticas e atitudes nobres e isto é a verdadeira gratidão, não tenho palavras."
Josefa Matias, mãe de crianças no programa

Eu só tenho a agradecer. O que nos sustentou foram as
cestas básicas e de higiene. Tivemos muito aprendizado
com as lives e vídeo aulas, uma melhor que a outra. Vocês
da Pastoral do Menor Rio, abaixo de Deus, foram e são tudo
nas nossas vidas. Gratidão.”
Saaria de Jesus, mãe de adolescente no programa

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,
desenvolvendo competências técnicas e sociais por meio de formação e
inclusão tecnológica. Em convênio com a Fundação para a Infância e
Adolescência (FIA), oferece conteúdo do 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.
Em 2020 o programa adaptou-se para as aulas online, com a construção de
uma nova metodologia baseada em pesquisa realizada com o público-alvo
sobre o acesso à internet e o desenvolvimento de novos cursos. O
atendimento presencial foi realizado quando necessário, com os devidos
protocolos de segurança relacionados à Covid-19.
Número de atendidos

240 formandos
PID/PTPA – 438 inscritos
PID -

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

Conquistas

45 adolescentes encaminhados para o Jovem Aprendiz
Publicação das atividades desenvolvidas pelos adolescentes
no concurso Poemas & Acrósticos em comemoração aos 30 Anos
do Estatuto da Criança e Adolescente realizado pelo CEDECA

Resultados alcançados:
Criação do curso em home office
“Técnicas de vendas online” (carga
horária 32h) e capacitação de
adolescentes, com o desenvolvimento
de
atividades empreendedoras

45

35

Complementação escolar para os
adolescentes, por meio de formação
educacional integrada
Valorização e incentivo à permanência
na escola e ao estudo
Apoio escolar nas matérias
Suporte e preparação para o ENEM
Orientação sobre comportamento em
entrevistas para primeiro emprego

“

Quero agradecer a todos que ﬁzeram parte do curso por estarem dando essa
oportunidade de crescimento em minha carreira proﬁssional. Quero dizer aos
educadores para não desistirem desse projeto incrível. Vocês estão sendo uma
fonte de esperança para todos nós.
Como diz a frase:
Bons professores são a razão pela quais alunos comuns fazem coisas extraordinárias."
‘’Adorei poder ter acesso a um bom curso e tudo gratuitamente. Por ser à distância não
achei que conseguiria entender o conteúdo ou que seria muito pesado, mas foi leve e
tudo isso graças a vocês.‘’

Projeto IV:
PROGRAMA DE APOIO
FAMILIAR E COMUNITÁRIO
O trabalho social com as famílias foi demarcado para “prevenir a ruptura dos
vínculos, promover o 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
priorizamos o desenvolvimento do serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família/PAIF.

Conquistas:

6 capacitações/formações para os agentes da PAMEN
63 participantes (agentes, assistentes religiosos e educadores PID da PAMEN)

no Programa de Saúde “Cuidar- se para Cuidar” e “Buscando Saber Mais” Iniciação a Conversação em Inglês

548 participantes (agentes, assistentes religiosos da PAMEN, educadores do

PID, equipe técnica e PAMENs de outros estados do Brasil) nas formações “Plano
de Ação para agentes e assistentes religiosos da PAMEN” e “Formas Inovadoras
de Trabalhar com Crianças e Adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19”.

Na perspectiva de fortalecermos a Política de Assistência Social/2004 nos
territórios e apontarmos os aportes teórico e prático aos agentes da
Pastoral do Menor, a formação e capacitação de 2020 de lideranças teve
como foco central o trabalho em rede visando articulação/acesso com as
políticas públicas.

6 reuniões mensais dos agentes e assistentes religiosos PAMEN entre os meses
de abril e dezembro de 2020 e 11 reuniões com a coordenação

Capacitação “Cuidar-se para cuidar” e “Buscando Saber Mais”

e esclarecimentos às famílias

A capacitação continuada para as lideranças e/ou agentes da Pastoral do
Menor passou a ser semanal e virtual diante da pandemia pela Covid-19,
com temas relacionados à vida, promoção humana, direitos humanos e
sociais, geração de renda, prevenção em saúde básica, higiene, desemprego,
depressão, luto, mortes, cuidados em relação à covid-19, alimentação,
idosos, vacina, mentiras e verdades sobre as medicações, síndrome do
pânico, pandemia, higienização dos alimentos e casa, exercícios físicos,
meditação, leituras etc.

20

Número de participantes nas capacitações virtuais

63

Número de famílias atendidas

462

Número de atendimentos e acompanhamentos aos agentes e
assistentes religiosos da PAMEN/RJ

548

Perﬁl dos atendidos
Lideranças comunitárias e agentes da Pastoral do Menor

Resultados Alcançados:

6 Visitas ao Projeto Pleitear/ Organizações Militares para orientações

reuniões virtuais de acompanhamento com os agentes e assistentes
religiosos da PAMEN/RJ

27

articulações com parceiros das áreas da assistência social, saúde,
instituições religiosas, órgãos governamentais e não governamentais, conselhos
de direitos da assistência social e da criança e do adolescente, educação, esporte,
redes locais com representantes da sociedade civil e conselho dos proﬁssionais
do Serviço Social;

89 agentes da PAMEN/RJ acompanhados nos 39 polos, em 333 favelas do

município do Rio de Janeiro.

37 formações para capacitação e formação técnica com o objetivo de melhor
apoiar nas ações dos agentes, assistentes religiosos e famílias em tempos de
pandemia da Covid-19.

“
“

As reuniões mensais nos trazem
grandes aprendizados e possibilitam o
contato com os outros Polos”.
Edna, agente do Polo Ilha do Governador

Equipe técnica dando assistência aos
agentes e suas famílias. Me sinto
protegida. Certeza de apoio, mãos
para me segurar”.
Marília Nunes, agente do Polo Campo Grande
– Conjunto Campinho

Projeto V:
PASSAPORTE DA CIDADANIA
O Passaporte da Cidadania articula e potencializa alternativas de
atendimento às crianças e jovens em “situação de rua” a partir da construção
de uma rede integrada de serviços voltados para a inclusão social,
investindo no fortalecimento de laços familiares e comunitários. Atua a
partir de um ônibus equipado com ferramentas pedagógicas. Em 2020, com
a paralisação do ônibus devido à pandemia da Covid-19, as atividades foram
desenvolvidas principalmente de forma remota e presencialmente quando
possível.
Número de atendimentos

628

Perﬁl dos atendidos
Crianças e jovens em situação de rua
Conquistas •

497 cadastros sociais
96 participantes de
acompanhamentos,
pedagógicas)

atividades
orientações,

“

Moro na comunidade da
Maré, sou mãe de uma
menina de 7 anos, já morei na
rua.

remotas realizadas
encaminhamentos

(atendimentos,
e
atividades

22 oﬁcinas remotas realizadas com o público do projeto
Resultados alcançados

6 atividades presenciais da equipe com a participação do público atendido

no projeto para entrega de kit de alimentos e higiene, lanches, brindes das
atividades remotas e festa de natal

106 vídeos e imagens produzidos e editados para enviar aos participantes

do projeto como atividades virtuais e informação

18 articulações com as instituições do sistema de garantias de direitos
41 reuniões de coordenações, equipe e institucionais
8 participações da equipe em espaços de capacitação
29 estudos de casos com a equipe e com a rede interinstitucional

Sou dançarina de passinho
e danças urbanas, porém
com a pandemia não consigo
gerar
renda
com
essa
atividade.
Atualmente
trabalho
com
tranças
africanas para gerar renda e
conto com o apoio do projeto
Passaporte da Cidadania com
doação de cestas básicas,
apoio
com
aluguel
e
orientações.”

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. Em 2020, a atuação da unidade foi realizada na
Igreja de Santo Antônio, em Quitungo e Brás de Pina, na Zona
Norte da Cidade do Rio de Janeiro.
Número de atendimentos

280

Perﬁl dos atendidos
Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social
Conquistas

75

crianças (26,8%) tiveram
odontológico pela primeira vez

acesso

ao

atendimento

666 procedimentos odontológicos realizados
Resultados alcançados

280

procedimentos de educação, prevenção e promoção de
saúde, incluindo: orientação em saúde bucal, limpeza, polimento,
proﬁlaxia, aplicação de ﬂúor tópico e escovações dentárias
supervisionadas
Distribuição de

280 escovas dentárias (doação)

“
“

Eu nunca tinha ido
ao dentista e gostei
muito
de
ir
no
ônibus“
Karen Pessoa – 8 anos

O tio é muito legal
e me ensinou a
escovar os dentes”
Rafael Santos – 10 anos

Projeto VII:
Assistência Religiosa
A Assistência Religiosa aos Adolescentes Privados de Liberdade e em
cumprimento das medidas 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 todas as formas de violações dos direitos humanos de
adolescentes e suas famílias, exigindo dos órgãos governamentais ações
concretas para a transformação da sua realidade social.
Além da assistência religiosa oferecida aos adolescentes privados
de liberdade, com o aporte ﬁnanceiro da Adveniat, desenvolvemos outras
ações com os adolescentes egressos do DEGASE, em parceria com
a DKA- Juventude Católica da Áustria.
Número de assistentes religiosos

48 Assistentes Religiosos em 5 Unidades Educativas do DEGASE
Perﬁl dos atendidos
Adolescentes em conﬂito com a lei

Conquistas

7

299 participantes

celebrações de Natal nas unidades do DEGASE com
presenciais em meio a pandemia pelo novo coronavírus

1 reunião presencial com aproximadamente 70 pessoas e com o Clero do

Rio de Janeiro, leigos e autoridades judiciárias e civis para discussão da PEC
33/2019 que prevê alterações no DEGASE, com alterações na estrutura da
Secretaria de Educação para Secretaria de Segurança Pública
Continuidade dos patrocínios da DKA ÁUSTRIA e ADVENIAT
Resultados alcançados

8

reuniões (presenciais e virtuais) da Comissão Gestora dos
Assistentes Religiosos

6 reuniões virtuais com os Assistentes Religiosos
4

reuniões virtuais dos Assistentes Religiosos
Reciclando Mentes visando efetivação da parceria

e

equipe

Projeto VIII: ASSESSORIA
E GARANTIA DE DIREITOS
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.

Dom Orani João Tempesta,
O. Cist. Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro

Dom Paulo Celso Dias do Nascimento
Bispo de Referência

Conselheiros
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antônio Carlos Velloso
Antônio Cesar Siqueira
Leonardo Pereira
Magali Rennó
Maria Christina Noronha de Sá
Pedro Grossi Júnior
Regina Galvão
Romeu Cortes Domingues
Sérgio Frederico de Miranda Clark

Coordenação da área social
• Regina Leão – Membro da
Coordenação Nacional da Pastoral do
Menor, Coordenadora Estadual do
Regional Leste 1 e Coordenadora dos
Projetos Sociais da Pastoral do Menor
da Arquidiocese do Rio de Janeiro
• Geovana Silva – Coordenadora dos
Projetos Sociais da Pastoral do Menor
da Arquidiocese do Rio de Janeiro

Cônego Manuel de Oliveira Manangão
Vigário Episcopal para Caridade Social

Equipe social
• Amauri Eduardo Nunes
• Cláudia Soares de Souza
• Cassio Freire de Oliveira
• Edna Rosa Bruzaco
• Élida Gabriela da Silva
• Diego Micheline
• Francisca Giderlândia dos Santos Assis
• Ulisses de Oliveira Martins
• Vânia das Neves
• Lailton Alves da Silva
• Marcela Campana
• Maria das Graças Escóssia de Oliveira
• Maria Santana de F. Silva
• Marly Santana Bonotto Cabral
• Paulo Oriel Shultz da Silva
• Rodrigo João da Silva
• Dalila Franco
• Vânia Maria dos Santos
• Anselmo Thomaz
• Michael Roberto Vieira Medeiros
• Marcia Soraya Mello dos Santos
• Jéssica Aline de S.S.de Assis
• Wagner de Carvalho Rodrigues
• Ana Carla Ferreira M. Bastos
• Ivete Ferreira da Silva Santos
• Daniella Ferreira G. Ferreira

Pe. Gilvan André da Silva
Assistente Eclesiástico

Equipe Administrativa
• Vinícius Lopes Cardoso de Lima
• Henrique Pereira de Lima Neto
• Diego de Freitas Roberto
• Mateus Basílio Cavalcante
• José Roberto Silvestre
Instrutores de Informática
• Alan Vitorino dos Santos
• Andrea de Almeida B. Torres
• Cintia Do Nascimento Ferreira
• Jones da Silva Pereira
• Luana da Silva Pereira
• Márcio Montenegro
• Matheus Camelo de Sousa
• Matheus Moreira Paula
• Raimundo Luis dos Santos
• Rodrigo Freitas de Aquino
• Vany Ximenes Cardoso Rodrigues
• Thamires Cazé da Silva
• Sandro Luiz Paixão Fortunato

Pe. Charles Fernando Gomes
Assessor Eclesiástico Adjunto

Assistência Religiosa ao
Adolescente Privado de Liberdade
• Diác. Carlos Augusto Santos
Teixeira
• Diácono Roberto José dos
Santos
• Elio Luiz Carvalho Leme Teixeira
Pinto
• Marisa Dezouzart Teixeira Pinto
• Magna de Moura Nascimento
• Alexandre França da Silva
• Paulo Roberto Fetal

Parceiros
A Pequena Cruzada de Santa Therezinha do Menino Jesus (CRAS)

IC Supply Engenharia Ltda

Associação Beneﬁcente Rio Criança Cidadã (ABRCC)

Instituto Cal

Associação de Moradores Cruzada São Sebastião /Amorabase

Instituto Ilumine

Batalhão Naval /Marinha do Brasil

Instituto Missionário Comunhão e Participação Preciosa Vida

Bronstein Medicina Diagnóstica

Instituto Sabendo Mais, Torcida Rio de Janeiro

Cal Oﬁcina de Formação Teatral

IRM Ressonância Magnética Ltda

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro

Jardim Botânico com Projeto de Sustentabilidade e Meio Ambiente

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

Jornal Comunitário CDD/ Cidade de Deus

Centro de Diagnóstico por Imagem/CDPI

Jornal Testemunho de Fé e Web TV

Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) /Marinha do Brasil

Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco

Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) /Marinha do Brasil

Lafe Laboratório de Análises Clínicas

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) /Marinha do Brasil

Lâmina Medicina Diagnóstica

Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA) /Marinha do Brasil

Lions Clube

Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC ) /Marinha do Brasil

Ministério da Defesa

Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) / Marinha do Brasil

Multi Imagem Ressonância

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CRESUMAR) /Marinha do Brasil

Obra Social Cristo Redentor

Cientíﬁca Lab

Pastoral Carcerária

Convento de Santa Teresa

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ SMASDH - Centros de Referências da Assistência Social

DASA - Diagnóstico da América S.A

Paróquias da Arquidiocese do Rio de Janeiro

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (CEDEDICA)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ SMASDH-Centros de Referências Especializados de

Escola Padre Doutor Francisco da Motta

Assistência Social (CREAS)

Escola Santos Anjos

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ SME- Creche Municipal Josué de Castro

Estação Rádio da Marinha do Brasil (EMERJ)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ SMS-Clínicas da Família

Exército Brasileiro / Centro de Preparação de Oﬁciais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR-RJ)

Pro Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda

Fleury Medicina e Saúde

Rádio Comunitária de Rio das Pedras

Força Aérea Brasileira / COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA/ CDA PROFESP AFONSOS:

Rádio Difusão Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro/ Vicariato da Comunicação – Rádio

Projeto Colibri, Projeto de Aprendizagem e Núcleo Esportivo

Catedral

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

Reciclando Mentes

Fórum Estadual de Aprendizagem- FEAP/RJ

RECODE- Reprogramar para Transformar

Fórum Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente - Estado do Rio de Janeiro

Rede Rio Criança (RRC)

Fundação Barcelona

Serviço Social Educacional Beneﬁcente (SESEBE)

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

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

Fundo de Promoção e Propaganda do Shopping Leblon

Vicariato Episcopal par Caridade Social/ Serviço Social da Arquidiocese

Parceiros
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
Rio:

Apoiadores Financeiros/Materiais
Adveniat
DKA Áustria
Escritório de Advocacia Sergio Bermudes
Fia - Fundação para a infância e adolescência
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Governo do Estado do Rio de Janeiro/Fundação para Infância e Adolescência (FIA)
Shopping Leblon
Wilson & Sons

Apoiadores Técnicos
bowler Digital-First Communication
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CEDECA)
Jardim Botânico
Neam PUC/Rio
Pontifícia Universidade Católica - Departamento de Serviço Social, Vice-Reitoria Comunitária e
Pastoral Universitária
Pró Florescer
Universidade Federal Fluminense (UFF)

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
www.pastoraldomenor.com.br
+55 (21) 3916-3130 / (21) 3916-2730
pastoraldomenor@arquidiocese.org.br

Acompanhe a Pastoral do Menor
Rio nas redes sociais:
Facebook.com/pastoraldomenorrio

instagram.com/@pastoraldomenorrj

