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 No ano de realização da IX 
Assembleia Nacional da Pastoral do 
Menor, o Brasil enfrenta uma das 
maiores crises sociopolíticas de sua 
história, inclusive de sua história do 
período democrático. Nesse cenário 
de crise ética das instituições públi-
cas e das pessoas que as adminis-
tram temos uma perspectiva assus-
tadora de retrocesso em relação a 
diferentes segmentos sociais, entre 
os quais todo o contexto dos traba-
lhadores e da garantia dos direitos 

fundamentais e, em especial, de pre-
ocupantes decisões legislativas liga-
das à área da infância e adolescência. 
A crise ética assusta pela clareza de 
que o processo de consolidação da 
cidadania plena está ainda bastan-
te inconsistente e leva o país a um 
perigoso processo de crise de pers-
pectiva ética, econômica e de for-
talecimento dos direitos humanos.
Não por acaso nesse caos político 
entram com bastante força algumas 
tentativas de destruição de princí-
pios constitucionais entre as quais: 
a tentativa de aumento do tempo 
de internação de adolescentes que 
cometeram atos infracionais com ca-
racterísticas de crimes hediondos, a 
redução de rubricas orçamentárias 
para a área da infância e adolescên-
cia, a redução drástica de programas 
sociais de diferentes políticas que 
atendem crianças e adolescentes.

O que será da infância e adolescên-
cia do Brasil diante desse contex-
to? O perigo da desesperança e do 
desacreditar parece estar na pauta 

dos meios de comunicação e das 
conversas nas ruas. Por esse moti-
vo, nossas assembleias diocesanas, 
regionais e nacional se tornam es-
paços extremamente signifi cativos 
não somente para planejar nossas 
prioridades, como também para po-
dermos afi rmar nossa fé, nossa cer-
teza e nossa fé que Deus nos quer 
sempre na luta e que a desesperan-
ça não faz parte de nosso caminhar.

Nossos meninos e meninas são esse 
sinal vivo do desejo de vitória da 
vida, mesmo diante de tantas crises 
e desesperanças. Que a chamada do 
Papa Francisco para a luta contra a 
descartabilidade da vida e em favor 
da vida plena de todos e todas seja 
nossa espada e alicerce para a cons-
trução de uma sociedade onde o 
Evangelho seja o princípio orientador 
de nosso agir. Deus abençoe nossas 
assembleias diocesanas, regionais e 
nacional rumo a uma Pastoral do Me-
nor cada vez mais forte e incidente na 
vida de meninos e meninas do Brasil.

Que o Evangelho seja o princípio
orientador de nosso agir.

Regionais impulsionam 
Campanha Dê Oportunidade 

Campo Grande/MS
 A Pastoral do Menor da Ar-
quidiocese de Campo Grande, em 
parceria com a Associação Lar do Pe-
queno Assis, realizou neste primeiro 
semestre várias atividades  através 
da Campanha Nacional Dê opor-

tunidade – Ninguém Nasce Infrator. 
Em janeiro, a Pastoral do Menor re-
alizou uma reunião com Ministério 
do Trabalho/MS, Comitê de Enfren-
tamento ao Abuso e Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes, Sa-

lesianos Ampare, Conselho Tutelar 
e Justiça Restaurativa nas Escolas. 
A reunião foi para articular ações a 
serem desenvolvidas durante o ano.  
Durante o encontro, foi debatida a 
aplicação de medidas preventivas, 
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REGIONAL



 Neste semestre, o Regional 
Leste II realizou boas ações em sua 
caminhada pastoral. Foram seis mo-
mentos de muita riqueza e aperfei-
çoamento das ações propostas. O 
primeiro encontro foi para pensar 
a estrutura de um encontro nacio-
nal sobre protagonismo juvenil que 
acontecerá em outubro deste ano 
em Mariana-MG. Para a realização 
deste, a Pastoral do Menor do Re-
gional contará com a participação 

de outros atores no cenário nacional 
que desenvolvem atividades nesta 
área como: Ofi cina de Imagens (BH), 
INESC (Brasília), Projeto Onda (Ma-

riana). Neste primeiro momento foi 
pensado a infraestrutura, traçado ob-
jetivos, critérios de participação e ou-
tros. Toda dinâmica deste encontro, 
bem como os temas foram traçados 
pelos adolescentes destas entidades. 
Outro ponto forte deste encontro foi a 
defi nição das Ofi cinas em seguimen-
to a campanha “Dê Oportunidade” 
os próprios adolescentes defi niram 
a metodologia e defi niram os locais 
(cidades) onde as mesmas acontece-
rão, são elas: Vasconcelos, Coimbra, 
Viçosa, Senador Firmino, Urucania, 
Santa Margarida, Ouro Preto, Bar-
bacena, Congonhas e Soturno (ES).

 Em fevereiro de 11 a 13 acon-
teceu a primeira reunião da coorde-
nação e do conselho com objetivo de 
preparar a infraestrutura da Assem-

bleia Regional, além de realizar o rea-
juste na agenda regional, analisar os 
avanços e desafi os das ações desen-
volvidas pelas Arquidioceses, e, por 
fi m, uma análise feita pelos militantes 
que representam o regional em con-
selho e órgãos de como está a par-
ticipação e as deliberações de cada 
um, suas atribuições e incidências. 
Já em março continuou a formação 
da Escola da cidadania com os ado-
lescentes veteranos e novatos, dando 
continuidade às atividades realizadas 
nas bases. Em abril, foi realizado o VIII 
Encontro de Assistência Religiosa aos 
adolescentes privados de liberdade, 

onde houve um resgate do quê en-
tende por assistência religiosa, como 
a assistência é feita e sua metodolo-
gia de como fazer a assistência para 

Leste II
Ações e Resultados

sob uma abordagem pedagógica e 
que promova o fortalecimento de 
vínculos familiares e a reinserção 
do adolescente na comunidade.

Em fevereiro, a Pamen participou de 
uma Roda de Conversa com mães de 
adolescentes internos na Unei Dom 
Bosco. Na ocasião, cada mãe rela-
tou as angústias e difi culdades em 
relação às unidades de internação, 
como a falta de médico, agressão 
dos agentes, fi ação danifi cada, fal-
ta de energia, entre outros proble-

mas. Foi um momento para ouvir as 
mães e fazer um planejamento de 
ação dentro da Pastoral do Menor.
Em março, a Roda de Conversa foi 
realizada com os moradores do bair-
ro Dom Antônio Barbosa, região pe-
riférica de Campo Grande. Ao todo, 
30 pessoas participaram do evento, 
entre adolescentes, crianças, fami-
liares, representantes de entidades, 
além dos agentes da Pastoral do 
Menor. Na ocasião, foi abordada 
a Campanha “Dê Oportunidade” e 
também foram levantadas discus-

sões sobre violência, discrimina-
ção, redução da maioridade penal.
No primeiro fi nal de semana de 
maio, a coordenadora da Pastoral 
do Menor, Arlene Domingues, foi 
convidada, pela Arquidiocese de 
Campo Grande, a participar de uma 
formação para futuros diáconos para 
falar sobre o trabalho e atuação da 
Pastoral do Menor. Na oportunida-
de, foi abordada a campanha “Dê 
Oportunidade”. Também participa-
ram do encontro, outros agentes da 
Pamen e o juiz Roberto Ferreira Filho.
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 Estar a serviço pela garan-
tia de direitos à crianças e adoles-

Regional Nordeste II - Pesqueira/PE

 Como parte das ações 
da campanha “Dê Oportuni-
dade, ninguém nasce infrator. 
Faça a diferença,” a Pamen 
Natal realizou em 13 de maio 
momento de formação e par-
tilha sobre a conjuntura das 
medidas socioeducativas apli-
cadas aos menores infratores. 
Várias entidades parceiras 
participaram do evento, en-
tre as quais: Pastoral do Me-
nor (Zona Norte; Piitimbu e 

     Em Cascavel/
PR, aconteceu no 
último 04 de maio, 
a Roda de conversa  
realizada na Escola de 
Cidadania D. Luciano 
Mendes de Almeida 
no colégio estadual de 
Interlagos.

Regional Nordeste II - Natal/RN

Regional Sul II

a tentativa de unificação onde esta 
ação é realizada. O grupo propôs que 
o regional realize um encontrão de 
assistência religiosa, pois a rotativi-
dades dos agentes da pastoral é re-
novada e os novos participantes não 
tem ciência desta construção. Houve 

ainda reflexões sobre a “Justiça Res-
taurativa”, neste sobre a ótica realiza-
da pelos agentes de pastoral Rosan-
gela e Sérgio que executam Justiça 
Restaurativa Comunitária na cidade 
de Viçosa. Em maio aconteceu o III 
Encontro sobre famílias, assessorado 

pela Associação Terra dos Homens 
(RJ), neste além de outras grandes 
discussões, o grupo aprendeu como 
formular políticas públicas, o que 
será de grande utilidade para a inci-
dência política nas cidades de origem. 

centes é uma missão que exige 
além de muito amor, esforço, de-

dicação, competências e habilida-
des também. Logo, quem cuida 
necessita de ser cuidado. Deste 
modo, a arquidiocese de Pesquei-
ra (PE)  realizou um retiro para os 
funcionários do CEDAPP, CENPRO-
DH, ASEVI e Associação PODE.
Para os coordenadores do evento, 
o momento foi de reflexão sobre 
a vida em suas mais variadas for-
mas. “A riqueza deste momento foi 
imensurável para cada um dos par-
ticipantes. Quando temos a certeza 
de ter Deus em nossa vida, então à 
tempestade que vier não nos abala. 
O vento forte não nos derruba, ne-
nhuma força contrária nos atinge, 
a maldade não nos toca e as lutas 
não nos consome. Porque a mão de 
Deus nos sustenta e seu amor nos 
protege em cada novo dia, em cada 
caminho e em qualquer situação”. 

Alecrim); Pastoral Carcerária; 
Comissão de Direitos Huma-
nos OAB/RN; CEDUC; CRAS 
e NAF (São Paulo do Poten-
gi-RN), Fundac, CRES. Para o 
coordenador da Pamen-RN, 
Tony Marques de Oliveira, a 
Roda de Conversa foi “muito 
profícua, com excelentes dis-
cussões sobre as medidas”.
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As assembleias nacionais acontecem de três em três anos. A nona edição será realizada em novembro de 
2017, na capital mineira de Belo Horizonte, tendo como tema “A Pastoral do Menor clama por Justiça e 
Misericórdia”, e o lema “Bem aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados”. Em preparação à Assembleia Nacional, de maio a junho, estão ocorrendo as assembleias regio-

nais, diocesanas e arquidiocesanas.  

 Patos realizou sua 5º as-
sembleia Diocesana nos dias 19 e 
20 de maio. O evento aconteceu 
no Centro de Treinamento Santo 
Antônio e contou a participação de 
representantes das paróquias, da 
Coordenação Diocesana, além do 
padre João Saturnino de Oliveira, 
Vigário Geral da Diocese de Patos 
e o padre Expedito Caetano, Co-
ordenador Diocesano de Pastoral.
A Assembleia teve três objetivos 
principais: refl etir e dar respostas 

aos clamores das crianças e ado-
lescentes que têm seus direitos 
fundamentais violados; levantar as 
prioridades de ação até o ano 2020 
e escolher a nova coordenação 
da Pastoral na Diocese de Patos.
 O Padre Espedito Caetano, que as-
sessorou a Assembleia, destacou 
que a principal missão da Pastoral 
do Menor é “ouvir os clamores das 
crianças e adolescentes e promover 
o Encontro da Misericórdia de Deus, 
com as pessoas que mais sofrem”.

Como parte do planejamento de 
ações para os próximos anos foram 
eleitas as seguintes prioridades: 
formação permanente dos Agentes 
da Pastoral do Menor; promover 
ações de Sustentabilidade da Pas-
toral; ampliação e fortalecimento 
das parcerias com instituições, or-
ganizações sociais e com as famí-
lias e incidência nas Políticas Púbi-
cas para a garantia e efetivação de 
direitos fundamentais da pessoa.

 Em Olinda e Recife a 
Pastoral do Menor da Arqui-
diocese de Olinda e Recife reu-
niu-se em assembleia no dia 
16 de maio na Cúria Metropo-
litana e elegeu a coordenação 
para o triênio subsequente.
A assembleia da Pastoral do Me-
nor avaliou a atuação da pastoral 
e desafi os do triênio, e após re-
latórios, realizou a votação para 
eleger a coordenação. O encon-
tro foi mediado pela Comissão 
Arquidiocesana para a Caridade, 
Justiça e a Paz. Os coordenadores 
eleitos foram reconduzidos aos 
cargos e o resultado da eleição 
será referendado pelo arcebispo 

metropolitano dom Fernando Sa-
burido. O objetivo da assembleia 
da Pastoral do Menor foi também 
fazer memória aos 40 anos de 
criação do movimento. “A nossa 
luta é para que haja maior investi-
mento em prevenção.”, enfatiza a 
vice-coordenadora da Pastoral do 
Menor, irmã Denise Sousa. Con-
forme foi verifi cado na assem-
bleia, a coordenação da Pastoral 
do Menor depara-se atualmente 
com três desafi os urgentes: falta 
de compromisso do poder público 
em investir em ações preventivas; 
grande carência de agentes para 
atuar na Pastoral do Menor e a dis-
ponibilidade de tempo que a fun-

ção de agente da pastoral exige.
Com a experiência de quem co-
nhece de perto a dura realidade 
dos menores expostos à vulne-
rabilidade, a irmã Denise dirige 
a instituição Turma do Flau, que 
assiste há 34 anos crianças e ado-
lescentes em situação de risco so-
cial, no bairro de Brasília Teimo-
sa, zona sul do Recife. Ciente das 
suas responsabilidades, a religio-
sa da Congregação Missionária 
Jesus Crucifi cado não desanima: 
“Por mais difícil que seja, a gente 
tem de continuar. Não tenhamos 
medo do futuro. Vamos em frente.” 

 Rio de Janeiro realizou sua 
assembleia diocesana dia 17 de abril, 
no Edifício João Paulo II, na Glória. 
Estiveram presentes agentes de 
20 das 29 paróquias que desenvol-
vem ações junto com a pastoral do 
menor. Criada em 1984, a Pastoral 
do Menor da Arquidiocese do Rio é 

uma ação evangelizadora da Igreja 
no Brasil que se orienta pelas Dire-
trizes Gerais da Conferência Nacio-
nal dos Bispos (CNBB), assumindo 
posturas de comprometimento com 
os mais pobres e oprimidos, sem-
pre na ótica da defesa dos direitos 
sociais e promoção humana.  Nes-

te contexto, a coordenadora social 
da Pastoral do Menor, Regina Leão, 
afi rmou que a sociedade não pode 
ser indiferente às questões sérias 
envolvendo crianças e adolescentes. 
“A assembleia usa a lógica do “ver, 
julgar e agir”, onde o ver signifi ca 
as violações que ocorrem com as 
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 Durante a 261ª assembleia 
do Condanda, realizada em maio, 
foi aprovada por unanimidade a 
resolução sobre a participação 
permanente de adolescentes 
no Conselho, em caráter con-
sultivo. O texto descreve como 
se dará a participação, a partir 
da instalação de um Comitê de 
Participação de Adolescentes – 

Conanda
Participação e Fundos: Pautas da assembleia do Conanda

CPA e de um ambiente virtual.
Foi discutida também a possibili-
dade de mudanças na Resolução 
nº 137, que dispõe sobre o funcio-
namento dos Fundos Nacional, Es-
taduais, Distrital e Municipais para 
a Criança o Adolescente, o tema 
foi apresentado pela Comissão de 
Orçamento e finanças (COF). A as-
sembleia ainda teve como ponto 

de debate pela plenária do Conse-
lho questões sobre o Sinase, com 
a participação da presidente do 
Fórum Nacional de Dirigentes Go-
vernamentais de Entidades Exe-
cutoras da Política de Promoção 
e Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Fonacriad), Eli-
sângela Cardoso, e do coordena-
dor geral do Sinase, Ricardo Costa. 

Internação de 8 anos aprovada - Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou 
por unanimidade, em primeiro turno, o projeto 
que altera o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) para permitir que menores que cometem 
atos infracionais análogos a crimes hediondos – 
como estupro e homicídio qualificado – sejam in-
ternados por até oito anos. Atualmente, o tempo 
máximo de medida socioeducativa de internação 
permitida pelo ECA é de três anos em qualquer si-
tuação. O Projeto é de autoria do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) e deve ser submetido à Câmara 
dos deputados após passar por mais uma votação 
na CCJ. Somente após ser aprovado pelo Senado e 
pela Câmara o projeto será encaminhado para a 
sanção do presidente.

Mais Proteção - O presidente Michel Temer san-
cionou dia 04 de abril o Projeto de Lei (PL) 3.792/15 
que cria um sistema de garantias para crianças e 
adolescentes que sejam testemunhas ou vítimas 
de violência.  O Projeto que é de autoria da de-
putada Maria do Rosário (PT-RS) e mais 10 parla-
mentares, cria o depoimento especial à criança e 
ao adolescente vítima de violência, garantindo o 
direito de ser ouvido em local apropriado e aco-
lhedor, com infraestrutura e espaços físicos que 
garantam sua privacidade, portanto a vítima não 
terá contato, nem mesmo visual, com o acusado. 
As vítimas passam a ser acompanhados por pro-
fissionais especializados em saúde, assistência so-
cial e segurança pública.

os jovens, o clamor deles em rela-
ção a qualquer tipo de violência. Ao 
mesmo tempo, procuramos ter um 
olhar de misericórdia para enfren-
tar desafios e alcançar a justiça, 
que é o agir”, disse a coordenadora.
Segundo Regina, o agir, de acor-
do com as quatro linhas de atua-
ção da Pastoral do Menor, “são as 
crianças e adolescentes em situa-
ção de risco e abandono, família, 
ato infracional e políticas públicas”.

Em Alagoinhas/Ba, Regional Nor-
deste 3, a assembleia foi realizada 
27 e 28 de maio, reunindo a coor-
denação do regional e agentes das 
arquidioceses de Jequié, Salvador, 
Alagoinhas, Vitória da Conquista, Bar-
ra (Ibotirama), Caetité (Brumado).
O momento de formação foi mediado 
pelo Pe. Freddy Goven refletindo os 
temas: “Quem cuida deve se cuidar e 
ser cuidado” e “O agente da Pastoral 

O assistente eclesiástico da pastoral 
na arquidiocese, padre Aldo de Sou-
to Santos, explicou que é importante 
partilhar os desafios que as comuni-
dades enfrentam para ajudar as crian-
ças e adolescentes nas áreas de risco.
“O ver, julgar e agir, essa tríplice 
ação missionária na vida da Igreja, 
serve para avaliar as condições das 
crianças para que possam ser bem 
assistidas. Esse julgar não é um jul-
gar de condenação, mas um julgar 

do Menor e a dignidade dos meninos 
e meninas”. O formador falou sobre 
a qualidade de vida ser algo comple-
xo quando se considera a amplitude 
da pobreza partindo de que a fome 
no país é assustadora, mas é preciso 
um ponto de partida que promova 
as nossas crianças e adolescentes ga-
rantindo a dignidade e a qualidade 
de vida através da conscientização 
sobre a economia e o meio ambiente. 

de quem parte para fazer uma boa 
ação. O julgar é a ponte para o agir. 
Assim, da melhor forma possível, 
dar continuidade ao crescimento do 
trabalho que é realizado através da 
Pastoral do Menor”, disse padre Aldo.
Durante a assembleia, foram escolhi-
dos as prioridades clamores e desafios 
para próximo triênio, e também, cinco 
delegados diocesanos, que irão repre-
sentar a pastoral na Assembleia do 
Regional Leste 1 e depois na nacional. 

Foram exibidos os resultados obtidos 
nas Assembleias Diocesanas onde 
foram apresentados os clamores e 
os desafios encontrados em cada 
realidade, bem como a eleição dos 
delegados que representarão o Re-
gional Nordeste 3 – Bahia/Sergipe na 
Assembleia Nacional da PAMEN no 
mês de novembro do corrente ano. 

NACIONAL

6

CAPACAPA



 O Conselho Nacional da Pastoral 
do Menor reuniu-se de 14 a 16 de feve-
reiro,em Santa Luzia, Minas Gerais, para 
a organização e planejamento da IX As-
sembleia Nacional da Pastoral do Menor. 
O Conselho se debruçou a analisar o do-
cumento base para a realização das as-
sembleias diocesanas, regionais e nacio-
nal. O documento é um compêndio com 
todos os passos para a realização da As-
sembleia: objetivos, metodologia, mística, 
cenários, símbolos e todas as orientações 
gerais, inclusive para o processo eletivo.
A metodologia defi ne que em cada âmbi-
to haverá três momentos de trabalho: Ver, 
Julgar e Agir. No “Ver” o objetivo é análise 
da realidade local ou regional, da situação 
da criança e do adolescente, com funda-
mentação na prática da Pamen e com os 
dados e indicadores ofi cias, signifi ca os 
clamores vindos das bases. O “Julgar” refe-
re se a como a pastoral está vivenciando a 

 Protagonismo foi a tôni-
ca do Encontro Nacional das Es-
colas de Cidadania da Pastoral 
do Menor realizado em Minas 
Gerais de 15 e 16 de fevereiro. 
Adolescentes representantes 
dos regionais e sub regionais ti-
veram a oportunidade de expor 
ao Conselho Nacional da Pamen 
como está se desenvolvendo a 
atuação das Escolas de Cidadania 
através do protagonismo juvenil.
As EDC têm o objetivo de aglu-
tinar adolescentes para que se 
percebam como sujeitos de di-
reitos e promotores de cidada-
nia, desenvolvam suas consci-
ências e descubram seu papel 
enquanto agentes de mudança.

Nas falas dos adolescentes fi cou 
evidente que há uma identida-
de das escolas pela mística da 
Pastoral, assim como há uma di-
versidade não apenas cultural, 
mas de tecnologias sociais, vá-
rias formas de realizar as ações. 

misericórdia. E o “Agir” é a defi -
nição dos desafi os e as priori-
dades internas e externas que 
a Pamen defi ne para atender 

Foi demonstrado a estruturação 
de um trabalho que envolve or-
ganização, planejamento, articu-
lação e forte mobilização social.

Os adolescentes apresentaram 
de forma lúdica as suas propostas 
sobre princípios, estruturação, 
metodologia, temas principais, 
comunicação, entre outros. Al-
guns dos temas que foram elenca-
dos como importantes de serem 
trabalhados em todas as escolas 
foram: realidade política, aborto, 
drogas, gravidez na adolescência, 
preconceito, tecnologia, maiori-
dade penal, participação política. 
O grupo também apresentou pro-
posta para impulsionar formas de 
comunicação entre os diferentes 
regionais e criar um Núcleo Na-
cional da EDC utilizando ferra-
mentas como redes sociais, blogs 
e vlogs, usar o canal de vídeos e 
criar uma Página Nacional da Es-
cola de Cidadania no Facebook. 
Todas as propostas serão organi-

aos clamores.  A IX Assem-
bleia Nacional ocorrerá de 13 
a 17 de Novembro deste ano.

Escolas de Cidadania
apresentam seus trabalhos.

Conselho da Pamen Planeja Assembléia

zadas e sistematizadas e retornarão aos 
regionais para ampliar a discussão com 
as bases e assim ao longo deste ano será 
construído o projeto nacional das EDC.
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A Pastoral do Menor de Manaus 
em parceria com a ONG Um Grito 
Pela Vida realizaram mobilização 
pelo 18 de Maio, Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes na Praça do Con-
gresso. O evento “Faça Bonito”, 
teve como tema: “Esquecer é 
permitir, Lembrar é combater”.

Segundo a coordenadora da Pa-
men a nível arquidiocesano, Ana 
Maria Santos, a campanha busca 
alertar aos pais e/ou responsá-
veis sobre o abuso, a violência, 
a exploração e o tráfi co de pes-
soas, sobretudo com crianças e 
adolescentes. Foram distribuí-

dos folders, feito denúncias, ex-
posição de vídeos informativos 
e contou até com a divulgação 
feita pelos padres no decor-
rer das novenas do dia todo. 

Para Ana Maria, a pastoral sem-
pre atua onde há criança com di-
reito violado, por isso é importan-
te realizar a parceria com a Rede 
Um Grito Pela Vida. “Nosso prin-
cipal objetivo são as crianças, por 
isso, a Pamen tem a responsabi-
lidade de questionar e mostrar 
onde a ação do poder público do 
Estado tem que agir, principal-
mente no sentido de moradia, 
educação, a questão do tráfi co 
de drogas e de pessoas. Aí entra 

nosso trabalho em parceria a Redes no 
sentido de denunciar, informar, sensi-
bilizar, mostrando a importância de 
realizar este trabalho juntos”, explicou.

Pamen faz bonito
no 18 de Maio.

Diocese Pesqueira/PE

Diocese JI-Paraná
em Rondônia Mobilização Natal/RN

Amazazonas: Ofi cina 
sobre tráfi co humano

18 de Maio em Belém/PA

Seminário da Rede SGD
no Rio de Janeiro

Jovens Campo Grande/MS Mobilização Abaetetuba/PA


