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Direitos humanos 
no Brasil: informe da 

sociedade civil
sobre a situação dos 

Dhesc.

Jovem empreendedor: 
realizar sonhos, 

transformar vidas.



 
 O aniversário de 40 anos da 
Pastoral do Menor no Brasil é sem 
dúvida um momento histórico de se 
olhar pra trás e celebrar quase meio 
século de muitos esforços dentro de 
uma mística e de uma missão que va-
loriza a vida de quem é mais frágil na 
sociedade: crianças e adolescentes. 

Quantos resultados colhemos, quan-
tas crianças e adolescentes que sa-

íram do caminho da adversidade, 
quantos projetos e ideais estão neste 
momento transformando a vida de 
meninos e meninas. Não há como 
expressar tanta gratidão a cada um e 
cada uma que forma a família Pamen. 

Porém, o Lema da IX Assembléia 
Nacional da Pastoral do Menor, que 
acontecerá de 14 a 18 de novembro: 
“Bem-aventurados são aqueles 
que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados” (Mt 5,6). 
nos informa que ainda não estamos 
saciados, que se muito vale o já fei-
to, mais ainda valerá o há a se fazer. 

No cenário do Brasil contemporâ-
neo, a Igreja e suas pastorais estão 

clamando por direitos, clamando 
por justiça, clamando por mudan-
ças, pois são muitas as violações 
de direitos, especialmente aos me-
nos favorecidos, como mostramos 
na matéria de capa desta edição. 

É neste clima de mobilização e luta, 
que vamos nos reunir em Assembléia 
para que nossos passos sejam firmes 
e não desistamos pelos tropeços e 
pedras no caminho, pois onde há 
crianças e adolescentes com direitos 
violados, é o lugar que a Pamen es-
colhe para sua morada de acolhida.

- Pastoral do Menor Nacional

Há 40 anos
clamamos por Justiça.

Jovem empreendedor: realizar 
sonhos, transformar vidas

 Ser dono do próprio negó-
cio num país com alta taxa de de-
semprego é um sonho para muitos 
brasileiros. A taxa de desemprego 
no Brasil está em torno de 13,6%. 
Entre os jovens, esse número che-
ga a 28,7%. Um em cada quatro jo-
vens está desempregado no Brasil. 

A dificuldade de inserção no mercado 
de trabalho é ainda mais difícil para 
aqueles de família de baixa renda, 
pois vêm das escolas públicas e não 
tem capacitação. Para empreender 
é necessário além de capacitação, 

Apoio

EXPEDIENTE:

SECRETARIADO NACIONAL: R. Além Paraíba, 208 Lagoinha 
Cep 31210.120 - Belo Horizonte/MG
FONE/FAX: (31) 3422.6732
E-MAIL: pamen.nacional@yahoo.com.br
SITE: www.pastoraldomenornacional.org
COORDENADOR NACIONAL :  André Franzini
VICE COORDENAÇÃO: Lourdes Viana VinoKur
AUXILIAR DE COORDENAÇÃO: Ângela Evangelista
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Mileny Matos
DIAGRAMAÇÃO: Arthur Farias

2

EDITORIAL

REGIONAL



adquirir habilidades de um empreen-
dedor. A preocupação da Pamen com 
seus adolescentes e jovens quanto à 
perspectiva de emprego e renda é um 
desafio diário. Várias Pastorais do Me-
nor no Brasil buscam estratégias para 
superar esse realidade e criar uma 
perspectiva de futuro para os jovens. 

A Pastoral do Menor da Diocese de 
Abaetetuba, Regional Norte 2, foi 
agraciada com a aprovação de um 
projeto na área de formação para o 
empreendedorismo para adolescen-
tes e jovens. Segundo a Coordenado-
ra da Pamen Local, Regina Vilhena, 
os jovens atendidos pela Pastoral 
do Menor ao completar 18 anos, são 
desligados e diante da escassez de 
oportunidade dada aos adolescentes 
na faixa etária de 17 a 19 anos, se vem 
sem rumo, e sem perspectivas de vida 
pela falta de emprego e renda. “A pro-
posta do projeto é o desenvolvimento 
de atividades ligadas à preparação 
para o mercado de trabalho de forma 
a promover o desenvolvimento pesso-
al e profissional, formando para o em-
preendedorismo responsável, a fim de 
garantir uma renda”, explica Vilhena. 

O projeto vai se desenvolver através 
de formação continuada no marke-
ting de desenvolvimento pessoal e 
no processo de construção de rede, 
na aquisição de kit negócio e acom-
panhamento, beneficiando 70 me-
ninos e meninas. O projeto foi apro-
vado em julho de 2017 e iniciou com 
visitas e inscrições dos participantes, 

 O curso é ofertado para as 
Dioceses onde estão sediados os 
núcleos de base de ambas as pasto-
rais. Até agora o projeto já capacitou 
mais de 250 agentes de paz no âm-
bito do Regional Sul II e do Regio-
nal Centro Oeste da CNBB. O curso 
de Justiça Restaurativa vem sendo 
ofertado anualmente à comunida-
de com duração de 48h, distribuí-

contando com uma equipe técnica 
formada por: psicóloga, pedagoga, 
formadores.  Após as matrículas e vi-
sitas aos bairros junto aos meninos e 
meninas, aconteceram entrevistas e 
o processo de desenvolvimento pes-
soal pelo profissional de coach Fer-
nando Almeida, nesta primeira etapa. 
Com o apoio de formação da empre-
sa de marketing de responsabilidade 
social UP essência, e de parceiros 
para garantir a sustentabilidade. 

A primeira fase da formação iniciou 
em setembro e irá até dezembro, 
com formatura e entrega de certifica-
ção, no processo de inserção ao mer-
cado de trabalho e geração de renda. 
Estes jovens estiveram juntos em 
Belém dia 10 de setembro de 2017, 
com palestrante Davi César, momen-
to motivacional. O Projeto Jovem 
Empreendedor: realizando sonhos, 

das em 12 módulos quinzenais. O 
conteúdo focado na cultura de paz, 
capacita os participantes para atu-
arem como agentes da paz, promo-
vendo o perdão, a reconciliação e a 
transformação de conflitos com as 
lentes da Justiça Restaurativa, apre-
sentando à comunidade os conceitos 
fundamentais da Ética do Cuidado e 
da Agenda do Desencarceramento.

transformando vidas da Pamen Aba-
etetuba foi um dos dois únicos pro-
jetos aprovados pelo Edital SICOOB 
- 2017 no Estado do Pará. O Institu-
to Sicoob para o Desenvolvimento 
Sustentável foi criado em 2004 com 
o objetivo de difundir a cultura coo-
perativista e contribuir para a promo-
ção do desenvolvimento sustentável 
das comunidades. Atua nos estados 
do Amapá, Pará, Paraná e Rio de Ja-
neiro, por meio de ações conjuntas 
e integradas com as cooperativas, 
e na formação de voluntários para 
promover o desenvolvimento local.

O Instituto Sicoob tem como finalida-
de o sétimo princípio do cooperativis-
mo, o interesse pela comunidade, ao 
fomentar a promoção de futuros lí-
deres comunitários com a cultura co-
operativista. www.institutosicoob.org.br

Segundo o modelo de Justiça Restau-
rativa em resposta ao crime e os atos 
infracionais, a solução construída no 
Círculo Restaurativo deve contem-
plar adequadamente os três “R’s” da 
Justiça Restaurativa: Reparação dos 
danos causados pela infração + Res-
tauração das relações violadas pelo 
ato + Responsabilização do Ofensor. 

A Pastoral do Menor de Cascavel-PR, Regional Sul 2, e a Pastoral Carcerária acreditam que processos de mediação 
ainda são mais eficientes no combate à violência e na promoção de uma cultura de paz. As Pastorais estão juntas 
na ação missionária de execução do Projeto Semeando a Paz. No último dia 09 de setembro, foi concluída mais 

uma turma do curso de Justiça Restaurativa que faz parte do projeto.

Esperança na Justiça 
Restaurativa.

3

REGIONAL



Para os coordenadores do Regional 
Sul 2, a ação “além de fortalecer os 
Núcleos de Base de ambas as pas-
torais, conquistando para a missão 
inúmeras pessoas que ainda não re-
alizavam nenhum serviço na Igreja, é 
um excelente espaço de Evangeliza-
ção tornando conhecida a Justiça do 
Reino de Deus, que é restaurativa por 
excelência, na medida em que trans-
forma o erro em uma oportunidade 

 De junho a agosto os Regio-
nais da Pastoral do Menor se debru-
çaram nas suas assembleias a fim de 
aprofundar as discussões alusivas ao 
tema desta 9º edição da Assembleia 
Nacional: A Pastoral do Menor clama 
por Justiça e Missericórdia, tendo por 
base as discussões das assembleias 
diocesanas. A Nacional ocorrerá de 14 
a 18 de novembro no Recanto Coquei-
ro D´Água, Santa Luzia, Minas Gerais. 

Seguindo a metodologia, os regionais 
estabeleceram os clamores, os de-
safios e as prioridades. Quanto aos 
clamores, os temas listados foram 
muito semelhantes: trabalho infantil, 
violência sexual, ausência e deficiên-
cia políticas públicas, deficiência de 
programas sociais, saúde e educação, 
uso de drogas, desigualdades sociais, 
tráfico humano e trabalho escravo. 

Quanto aos desafios, os mais recor-
rentes foram: violação de direitos 
com extermínio dos adolescentes 

de elevação da dignidade humana”.

A Justiça Restaurativa também é uma 
bandeira da Pamen no Rio Janeiro 
Através de parceria com o Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – Rio de Janeiro, apoia-
do pela Misereor, a Pastoral do Me-
nor pode formar seus agentes de 
pastoral através do Projeto “Imple-
mentação da Justiça Restaurativa no 

da juventude/ tráfico de drogas; for-
talecimento do protagonismo dos 
meninos e meninas; intensificação 
da campanha dê oportunidade; tra-
balho de acompanhamento às fa-
mílias; articulação e implantação da 
pastoral nas dioceses no regional; 
fortalecer e mobilizar a participação 
nos espaços de controle social; efeti-
var a sustentabilidade e continuidade 
das ações mediante recursos mate-
riais e humanos; sensibilizar e envol-
ver a Igreja na formação dos futuros 
religiosos para tomar consciência 
das pastorais sociais; sustentabilida-
de (espiritual/ financeira/ orgânica); 
formação de agentes; preconceito 
da sociedade para com o adoles-
cente e jovem em reclusão; proati-
vidade dos Conselhos de Direitos.

Entre as principais prioridades in-
ternas: sustentabilidade para as Pa-
mens, formação continuada de agen-
tes; empoderamento das famílias; 
ampliação e fortalecimento das esco-

Rio de Janeiro”. O curso de forma-
ção com carga horária de 24h, trata 
das temáticas da “Educação para a 
Paz”, “Comunicação Não Violenta” e 
“Justiça Restaurativa” e têm o objeti-
vo de capacitar a equipe (técnicos e 
voluntários) para o uso das praticas 
restaurativas no cotidiano das ativi-
dades e acolhimento aos usuários 
e familiares, principalmente adoles-
centes do sistema socioeducativo.

las de cidadania. Já entre as priorida-
des externas: formação continuada 
das crianças, adolescentes e famílias; 
efetivar, fortalecer e ampliar a campa-
nha dê oportunidade; parceria com 
escolas; articular o trabalho junto às 
pastorais sociais; buscar a efetivação 
do ECA; ampliar a articulação e par-
ticipação nos espaços institucionais e 
de defesas de direitos; incidência pela 
não diminuição da idade penal; ocu-
pação dos espaços nos organismos 
da igreja; expandir a evangelização 
nos centros de medida socieducati-
vas de internação em todo Brasil, for-
mação continuada e articulação da 
rede pastoral; promover a pratica da 
justiça cumutativa, distributiva e legal. 

As Assembleias também realizaram 
a eleição de delegados e indicativos 
para a nova gestão triênio 2018-2020.

Regionais prontos para 9ª Assembléia Nacional da Pamen
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“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão” (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 65/2010)

 O informe “Direitos huma-
nos no Brasil: informe da socie-
dade civil sobre a situação dos 
Dhesc”, recém divulgado traz uma 
constatação acerca dos direitos 
da criança e do adolescente, cada 
vez mais dolorosa de se conviver. 

Apesar das diversas normati-
vas legais construídas no país, 
o Brasil não garante a efetiva-
ção de vida digna e segura para 
nossas crianças e adolescentes.

O documento faz uma reflexão lis-
tando muitas das normativas con-
quistadas como por exemplo: a Lei 
Federal n. 12.010/2009 que trata 
do aperfeiçoamento da sistemáti-
ca prevista para garantia do direi-
to à convivência familiar a todas as 

crianças e adolescentes, na forma 
prevista pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente. A Lei Federal n. 
12.594/2012 que instituiu o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioe-
ducativo (Sinase) e regulamentou a 
execução das medidas destinadas a 
adolescente que pratique ato infra-
cional. A Lei Federal n. 13.010/2014 
que estabelece o direito da criança 
e do adolescente de serem educa-
dos e cuidados sem o uso de casti-
gos físicos ou de tratamento cruel 
ou degradante. E ainda a Lei Fede-
ral n. 13.257/2016 que estabeleceu 
os princípios e diretrizes para a 
formulação e a implementação de 
políticas públicas para a primeira 
infância e o desenvolvimento in-
fantil no desenvolvimento do ser 
humano. Além de mencionar a re-

cente Lei Federal n. 13.431/2017 
que estabelece o sistema de ga-
rantia de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha 
de violência. Ao tempo que afirma 
que ”todo este conjunto normativo 
não foi suficiente para operar uma 
mudança significativa na cidadania 
de crianças e adolescentes no Bra-
sil. O que se vê, é que a agenda de 
direitos das crianças e adolescen-
tes ao longo dos últimos 30 anos 
esteve alinhada com a estratégia 
de intervenção do Estado no cam-
po legislativo prioritariamente, ge-
rando um abismo entre a realidade 
violadora e as normas protetoras”.
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A Comissão Episcopal Pastoral Especial para o 
Enfrentamento ao Tráfico humano – CEPEETH, 
da comissão 8, setor da Mobilidade Humana da 
CNBB reuniu-se em setembro para definir missão, 

Comissão anti Tráfico Humano
realiza planejamento

Rebaixamento volta a Pauta

objetivos e de ação para 
os próximos dois anos. A 
expectativa é fortalecer as 
ações eclesiais e pastorais 
e contribuir para que a pre-
sença viva e profética da 
Igreja continue promoven-
do a vigilância e ações de 
enfrentamento ao tráfico 
humano. O Tráfico huma-
no tem várias finalidades, 
sendo as principais: para 
fins de exploração sexual, 
trabalho escravo e infantil, 
tráfico de órgãos. Partici-
pam da Comissão: A Pasto-

ral do Menor Nacional, RE-
PAM, Serviço Pastoral dos 
Migrantes, Rede um grito 
pela Vida, CPT, Pastoral 
da Juventude, Cáritas Bra-
sileira, Pastoral da Mulher 
Marginalizada, Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz 
, os bispos Dom Adilson 
Pedro Busin, Dom Evaris-
to Pascoal, Dom José Luis 
Ferreira, Frei Olávio Dotto, 
a secretária da comissão, 
Irma Claudina Scapini e o 
presidente da comissão, 
Dom Enemezio Lazzarisse

 Dois fatos recentes ilustram 
a desproteção e a vulnerabilidade 
que se encontram as crianças e ado-
lescentes brasileiras. 

O incêndio criminoso que vitimou 
mais de uma dezena de crianças na 
pequena cidade de Janaúba, Montes 
Claros- MG, onde o agressor era ser-
vidor público, que mesmo com laudo 
de problemas mentais, foi mantido 
normalmente com a função de vigia, 
com a atribuição primordial de prote-
ger as pessoas e o patrimônio. A cida-
de de pouco mais de 71 mil habitan-
tes entrou em comoção pela tragédia.

Quem responderá pela negligência?

A polêmica em torno da exposição do 
MAM (Museu de Arte Moderna) em 
São Paulo, onde foi permitido a entra-
da de crianças que durante a exposi-
ção puderam tocar o corpo nu de um 
homem adulto, sob olhares da plateia 
e de suas famílias. A polêmica aqui não 
deve ser entendida como a mídia e as 
redes sociais estimularam, não trata-
-se de condenar o trabalho artístico 
e a liberdade de expressão com ares 
moralistas, não é nada disso. Trata-se 
de entender a fase peculiar do desen-
volvimento da sexualidade infantil e 
protegê-la conforme estabelece o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente. 

Nem a instituição – MAM – nem a fa-

 Em 27 de setembro a pauta da redução da idade 
penal voltou à discussão no Senado, dividindo opinões so-
bre sua votação. 

A proposta de requerimento da senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), pedindo o adiamento sob o argumento da neces-
sidade de aprofundamento, foi aprovada pelo colegiado. A 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 33/2012 poderá 
voltar à pauta até o final deste ano. 

A CNBB e a Pamen continuam a fazer mobilizações com o 
posicionamento contrário à aprovação da PEC da Redução 
da Idade Penal. Dom Leonardo Ulrich Steiner gravou pro-
nunciamento que foi divulgado nas redes sociais.

mília e muito menos o ator envolvidos 
deveriam permitir algo que a Lei proí-
be. Ponto. Aqui não se entra no mérito 
do que é arte ou não, nem do cerce-
amento da liberdade de expressão, 
mas da proteção da criança e o seu 
bem maior. Afinal, a criança tem dis-
cernimento para diferenciar a prática 
no MAM do ato de um abusador sexu-
al? Em um outro contexto, em outro 
ambiente, se um homem adulto pedir 
para tocar nas suas partes íntimas, 
essas crianças teriam como discernir?

Quem as defenderá?

NACIONAL
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 O informe “Direitos hu-
manos no Brasil: informe da 
sociedade civil sobre a situ-
ação dos Dhesc”, foi constru-
ído em meio a um contexto de 
aprofundamento da crise políti-
ca e social no país, onde a reali-
dade é de muitas violações, de 
acirramento das tensões sociais 
e de retrocessos jamais vistos. 

O documento será utilizado como 
instrumento de incidência junto à 
ONU e espaços institucionais na 
Europa e também junto à Comis-
são Interamericana de Direitos 
Humanos, além dos Conselhos se-
toriais no Brasil. Segundo Enéias 
da Rosa, secretário executivo para 
o Monitoramento dos DH no Bra-
sil, o Informe está organizado em 
três partes: a parte I trata sobre 
aspectos do atual momento social 
e político vivido no país e seus re-
flexos no avanço das violações de 
direitos humanos e do desmonte 
das conquistas constitucionais. 
Também trata de mazelas histó-
ricas que têm se mostrado como 

impeditivos à realização univer-
sal, interdependente e indivisível 
dos direitos humanos no Brasil. 

A parte II, trata dos direitos pre-
vistos no Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC). Leva em consi-
deração a situação atual de cada 
um destes direitos e aponta algu-
mas recomendações ao Estado 
brasileiro sobre estes direitos, 
tais como direitos das mulheres, 
direitos das crianças e adolescen-
tes, direitos ao trabalho, seguri-
dade social, alimentação, mora-
dia, saúde, educação e cultura. 

A parte III, trata de temas e sujei-
tos, de populações e grupos es-
pecíficos que representam uma 
grande parte do que há de mais 
forte em termos de violações de 
direitos humanos no Brasil e para 
os quais evidencia-se a necessi-
dade de ações protetivas urgen-
tes por parte do Estado brasilei-
ro por seu alto grau de risco às 
violações dos direitos, como é o 

caso do tema do racismo; da crimi-
nalização das lutas, movimentos e 
defensores/as de direitos humanos; 
da situação dos povos indígenas, 
quilombolas e povos tradicionais; 
do sistema carcerário; das popu-
lações em situação de rua; dos mi-
grantes e refugiados; das juventu-
des e as violações de direitos; e da 
ação violenta dos grandes projetos 
e empresas mineradoras no Brasil.

Sociedade civil divulga
informe DHESC Brasil

O informe pode ser encontrado no 
link: http://monitoramentodh.org.br/publica-
coes/sem%20categoria/direitos-humanos-no-
-brasil-informe-da-sociedade-civil-sobre-situa-

cao-dos-dhesc/

Após 24 oficinas estaduais com participação e envolvimento 
de mais de 600 organizações e parceiros nacionais, regionais 

e locais pelo Brasil, ficou pronto o Informe DHESC Brasil. 

Em pauta

Invisíveis até 
quando?
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 A Pastoral do Menor partici-
pou do Fórum Nacional dos Conse-
lhos Estaduais de Assistência Social 
– FONACEAS que ocorreu em Curiti-
ba, de 06 a 08 de novembro. Entre as 
principais discussões estão: recom-
posição do orçamento para 2018, 
defesa dos direitos dos usuários do 
Sistema Único da Assistência Social 
efetivação dos pontos da Carta de 
Curitiba, que foi elaborada durante 
o evento. Representaram a Pamen 
no encontro, a vice-coordenadora, 
Lourdes Viana e a coordenadora 
do Regional Sul2, Doris Maria Faria. 

O FONACEAS é composto por to-
dos os Conselhos Estaduais e do 
Distrito Federal de Assistência So-

cial e sua representação far-se-á 
pelo Presidente, Vice-presidente 
ou pelo Secretários Executivos dos 
respectivos Conselhos. Tem como 
atribuição mobilizar e articular os 
Conselhos Estaduais de Assistência 
Social em um processo coletivo de 
proposições junto ao Conselho Na-
cional de Assistência Social – CNAS, 
aos Fóruns Estaduais e Nacional, no 
exercício de participação das instân-
cias estaduais e do Distrito Federal 
– DF, na proteção, na defesa, na vi-
gilância e no controle social da Polí-
tica de Assistência Social do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS. 

 Um tema muito importante 
será debatido no mês de dezembro: 

direitos das crianças e adolescen-
tes com familiares encarcerados. O 
seminário “Invisíveis até quando?” 
acontecerá no Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo, entre 30 
de novembro e 01 de dezembro de 
2017. Entre os temas abordados 
estão: Conjuntura Política, Direitos 
Humanos, Encarceramento, Crian-
ças e Adolescentes; Experiências no 
Brasil e na América Latina de Crian-
ças e Adolescentes com Familiares 
Encarcerados e apresentação de 
Levantamento de dados e relatos 
sobre as crianças e adolescentes 
com familiares encarcerados na 
América Latina e no Brasil. O Encon-
tro terá grupos temáticos de apro-
fundamento das discussões para 
encaminhamentos e a elaboração 
de uma carta de compromisso.



Fórum DCA Nacional
realiza encontro
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A Pastoral do Menor Nacional foi 
reeleita como membro do Fórum 
Nacional de Direitos de Crianças 
e Adolescentes, durante a progra-
mação do Encontro das Entidades 
filiadas ao FNDCA e representan-
tes dos Fóruns de Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente 
Estaduais e Distrital para o Forta-
lecimento do Controle Social: Em 
Busca de Estratégia para a Efetiva-
ção das Políticas Infanto-Juvenis. 

O Encontro ocorreu de 18 a 20 de 
Outubro, em Brasília reunindo 

cerca de 150 pesso-
as. No dia 19 , acon-
teceu o I Encontro 
de Adolescentes do 
Brasil da Rede Lati-

no Americana e Caribe de defesa 
das crianças e adolescentes – RE-
DLAMYC, com 60 adolescentes das 
redes Movimento Nacional dos 
Direitos Humanos – MNDH, a As-
sociação nacional dos centros de 
defesa da criança e de adolescente 
– ANCED e do Fórum Nacional DCA.

Neste dia também ocorreu a Assem-
bleia do FNDCA, o momento foi divi-
dido entre apresentação do relató-
rio de prestação de contas de 2016, 
apresentação das chapas e o proces-
so eleitoral para a Gestão 2017-2019. 

NACIONAL

Com 53 votos favoráveis, a gestão 
anterior foi reeleita de forma cole-
giada: Marcia de Carvalho Rocha, 
secretária nacional, Maria do Carmo 
Hernandorena, secretária adjunta, 
Sônia da Silva Amâncio do Rosário 
(representante da Pastoral do Me-
nor), secretária de finanças e Sandra 
Barbosa, secretária de articulação.

O objetivo da Chapa Nenhum Di-
reito a Menos é ter maior incidên-
cia política, estar mais próxima dos 
fóruns estaduais e das entidades 
filiadas, fortalecendo e amplian-
do o protagonismo dos jovens.


