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Coordenação Pamen 
Regional Leste II
A mulher foi criada de uma maneira 
especial por Deus. Lendo geneses 
sobre a criação, vemos que Deus 
ordenou que todas as coisas fos-
sem criadas. Acho belíssimo quan-
do fala que ele criou os luzeiros do 
céu, para mim é uma das expres-
sões mais belas da bíblia.  Disse 
também Deus: Haja luzeiros no fi r-
mamento do céu (Gn1,14).
    
Deus entretanto, criou a mulher  em 
extremo contraste com qualquer ou-
tro ser, ele não falou, ele executou. 
Usou de maneira simbólica e ilustra-
tiva a nossa criação. Adão mergulhou 
num profundo sono que metafori-
camente signifi ca a morte de Cristo. 
Uma costela foi retirada de seu lado, 
e dela foi feita uma mulher que lhe foi 
apresentada como auxiliadora e idô-

nea (Gn2,18). É uma figura da igre-
ja como  o resultado da morte de 
Cristo. 

A igreja representada pela mulher 
é a noiva de Cristo. Vocês conse-
guem imaginar o que é isto? Con-
seguem imaginar a importância na 
criação de Deus ? Somos a susten-
tação desta estrutura divina.

A todas as mulheres da pastoral, 
meninas, moças, maduras, o gran-
de abraço neste mês das mulheres. 
Continuemos a história da criação 
em cada gesto, em cada momento, 
em cada derrota em cada vitória. 
SOMOS MULHERES auxiliadoras 
de Deus, idôneas por opção, fazen-
do a diferença onde estamos.

MENSAGEM PARA
AS MULHERES

- Dodora Costa -
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Apoio

EDITORIAL
Quando o Papa Francisco 
abriu o ano da Misericór-
dia trouxe para a Pastoral 
do Menor a necessidade 
de olhar cada vez mais 
para a missão e objetivos 
que alcança. O ano da 
Misericórdia e a Campa-
nha da Fraternidade des-
se ano nos levam a essa 
refl exão pastoral, social, 
política e econômica que 
não se restringe somente 
à promoção da vida de 
meninos e meninas, e 
sim a tudo que o Criador 

nos concedeu e aos cui-
dados que todos temos 
que ter para com isso. 
Estar com os meninos e 
meninas se torna, portan-
to um elemento funda-
mental nesse caminho de 
cuidado com a “Criação” 
e desafi a nossas meto-
dologias e conteúdos de 
formação. O ano come-
ça como o desafi o que o 
Papa nos entregou e nos 
levará ao início do pro-
cesso de construção da 
IX Assembleia Nacional 

da Pastoral do Menor que 
será realizada no fi nal de 
2017. Desejamos a todas 
as crianças, adolescen-
tes, agentes, famílias, 
bispos, padres, irmãs que 
são o coração vivo da 
Pastoral que continuem 
fi rmes na certeza que a 
ação de cada um e cada 
uma é a realização con-
creta da Misericórdia que 
o Papa Francisco pede a 
cada homem e mulher 
de fé.

André Franzini

EXPEDIENTE:
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CONANDA

Na primeira plenária de 2016, em feverei-
ro, o CONANDA se reuniu para escolha e 
composição da Mesa Diretora para esse 
ano. Em 2015, a presidência esteve com 
o Governo e a Sociedade Civil estava na 
vice-presidência. Para esse ano, socieda-
de civil assume a presidência, nas mãos 
de Fábio Paes, que representa as Aldeias 
Infantis SOS, ficando na vice presidência 
Ana Lúcia Starling, representante da Se-
cretaria de Direitos Humanos. A Pastoral 
do Menor compõe a mesa diretora sendo  
representada por Vitor Cavalcante, que 
assume a coordenação da Comissão de 
Mobilização e Formação.

A Mesa Diretora, que é composta pelo presidente e vice presidente, além dos co-
ordenadores de cada uma das 04 comissões permanentes ficou composta assim: 

• Comissão de Orçamento e Finanças: Heloisa Egras (Secretaria de   
Direitos Humanos);
• Comissão de Direitos Humanos e Ação Parlamentar: representante do   
Ministério da Justiça;
• Comissão de Políticas Públicas: Jimena Grignani (Maristas)
• Comissão de Mobilização e Formação: Vitor Cavalcante (PAMEN). 

A Mesa Diretora já se reuniu nesse ano de 2016 e pensa algumas prioridades, como 
a reforma política do CONANDA e continuidade da construção das diretrizes para 
Política Nacional da Criança e do Adolescente.

Gestão Conanda 2016

O CONANDA realizou em 08 e 09 de 
março o Encontro com os Conselhos 
Estaduais em Brasília. O encontro teve 
como objetivos: informar sobre o proces-
so das Conferências Nacionais conjuntas 
e da Conferência Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; Aprofundar o 
debate sobre a Política Nacional dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente na 
X Conferência Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; Levantar Sub-
sídios para XII Conferência de Direitos 
Humanos.    
Foram feitos debates e alinhamentos 

para a conferência nacional, com a par-
ticipação dos representantes dos conse-
lhos estaduais, os adolescentes do G-38 
e conselheiros nacionais, com mesas de 
debates que tiveram como temas: os 
Informes das Conferências; Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes; Mesa de 
Subsídio para a discussão na X Conferên-
cia Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;  Mesa do Plano Decenal e a 
Política Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente;  Apresentação dos Gru-
pos de Trabalho do Encontro de Dezembro 
sobre a Prioridade Absoluta. 

A Pastoral do Menor Nacional foi uma 
das quatro entidades a compor a dire-
toria do Fórum Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Fórum 
DCA), durante a XIX Assembleia do Fó-
rum, realizada em Brasília, de 14 a 16 
de dezembro passado. A meta do Fó-
rum para este ano é a sua rearticulação 
e o seu reconhecimento em todas as  
instâncias de atuação. A Assembléia 
realizou uma análise de conjuntura, dis-
cutiu a Lei do Marco Regulatório, uma 
poderosa ferramenta que visa a legali-

dade e transparência nas ações de to-
das as instituições da sociedade civil; 
analisou o processo de eleição unifica-
da dos Conselhos Tutelares e também 
empossou novos membros (Capemiza 
Instituto Ação Social, PNAS - Política 
Nacional de Assistência Social, Esco-
teiros, Sindicato dos Trabalhadores, 
Pia Sociedade de São Paulo, Fundação 
Dorina Nowil para Cegos, ECPAT Brasil, 
Life Word, CONTAG - Cofederação Na-
cional dos Trabalhadores na Agricultu-
ra). Durante a Assembleia houve ainda 

a apresentação do CADÊ, documento 
que traz a compilação de dados e faz 
um retrato do estado dos direitos da 
criança e do adolescente. Será uma fer-
ramenta a subsidiar a incidência política 
e o controle social. 

A Direção do Fórum DCA está com a 
seguinte composição: Maria do Carmo 
Hernandorena (Marista), Sandra Barbo-
sa (Fenatibref), Márcia de Carvalho (Ca-
pemisa Social) e Sônia Amâncio (Pasto-
ral do Menor Nacional). 

Conferência e Encontro Ministra no Conanda

Pamen compõe diretoria do Fórum DCA
NACIONAL

Na Plenária de 10 de Março, a Ministra 
das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos esteve pela primeira vez na Ple-
nária do CONANDA para um diálogo de 
apresentação. Os conselheiros fizeram 
fala de afirmação dos direitos da criança 
e do adolescente frente a esse período de 
crise pelo qual passa o Brasil, bem como, 
da necessidade de se colocar em prática 
aquilo que está previsto na Constituição 
Federal Brasileira e no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, ou seja, a prioridade 
absoluta. Desse momento, se tirou um 
encaminhamento de outra agenda, até 
maio, do CONANDA com a Ministra.  

Pamen presente no Encontro 
Nacional das Pastorais Sociais

O Coordenador Nacional da Pamen, André 
Franzini e o Bispo Referencial Dom Luiz 
Gonzaga Fechio, participaram do Encon-
tro Nacional das Coordenações das Pas-
torais Sociais, do Setor da Mobilidade Hu-
mana e dos Organismos da Comissão 8 
da CNBB, realizado de 02 a 04 de março, 
em Brasília. O evento possibilitou  maior 
alinhamento, fortalecimento e integração 
das Pastorais Sociais do Brasil.
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No município de Pesqueira, região do 
Agreste Pernambucano, crianças, ado-
lescentes e suas famílias com necessi-
dades especiais recebem amor e cuida-
dos através da Associação PODE.

A Associação de Portadores de Direitos 
Especiais (PODE) é uma entidade da 
Pastoral do Menor, Regional Nordeste 
2-PE, que há 10 anos realiza atendimen-
to à pessoa com deficiência. Cerca de 
180 crianças, adolescentes e jovens 
são atendidos por semana, não apenas 
do município de Pesqueira, como nos 
municípios de entorno da e região, in-
clusive crianças da área rural e indíge-
na, Aldeia Xucuru.

Já os atendimentos terapêuticos sis-
temáticos chegam a mais de 200 por 
mês: compreendem a área pedagógica 
e área de saúde. A área de estimulação 
pedagógica compreende estimulação 
essencial, sensório I, sensório II, mo-
bilidade, arte terapia, psicopedagogia, 
informática, musicalização e recreação 
aquática.  A área de saúde envolve as 
especialidades de fonoaudiologia, fisio-
terapia, psicologia e enfermagem.

Cidadania e Inclusão é o foco da Pamen
no Agreste de Pernambuco

CAPA4



CAPA

Como surgiu a PODE

Em 2002, o Bispo de Pesqueira, Dom 
Dino Marchió fi cou impactado com 
uma pesquisa, que na época, identifi -
cou mais de 200 crianças portadoras 
de necessidades especiais em Pesquei-
ra. 

“ou a gente fi nge que o problema não 
existe... ou, seguindo exemplo de Je-
sus, a gente tenta uma solução con-
fi ando no amor de Deus Pai e Mãe”, 
declarou o bispo. Assim formou-se 
uma equipe que empenhou-se em es-
tudar e buscar parceiros para sensibili-
zar a sociedade. 

Dessa forma, o Padre Bartolomeo 
Bergese - Fundador e atual Vice Pre-
sidente da Associação PODE, recebeu 
a missão de tornar realidade o atendi-
mento a crianças e adolescentes com 
deficiência. Assim ele coordenou uma  
equipe que empenhou-se em estudar e 
buscar parceiros para sensibilizar a so-
ciedade. Daí surgiu em 2004, a Asso-

Dessa forma há a previsão em 2016 de 
formação continuada da equipe executo-
ra do trabalho interno de atenção siste-
mática do PODE, formação junto à rede 
Pública de Saúde, Educação e Assistên-
cia Social voltada para qualificação dos 
profissionais na atenção à pessoa com 
deficiência; além do acompanhamento 
familiar  encontros de cidadania com as 
famílias, orientação em rádios locais que 
desmistifiquem equívocos sociais na rela-
ção com a pessoa com deficiência.

Nesses primeiros meses de 2016 foi rea-
lizada avaliação geral de todos os benefi-

ciários para que seja garantida a atenção 
integral no processo de acompanhamen-
to terapêutico, houve o Bloco de Carnaval 
do PODE, o qual abre o carnaval de Pes-
queira, ocorreu estudo de caso interno 
sobre microcefalia, entrevista dada pela 
equipe multidisciplinar da PODE na Rádio 
Jornal sobre microcefalia, reunião com 
conteúdos de cidadania para as famílias 
e encontro de intercâmbio gerencial com 
a instituição Mens Sana. O Centro Audi-
tivo da PODE irá executar seu projeto de 
intervenção “Saúde auditiva: um bem a 
ser cuidado” na área indígena, bem como 
na rede privada de educação infantil de 

Pesqueira.
Há dois anos, que a PODE promove nas 
escolas públicas municipais de Pesqueira 
trabalho de prevenção quanto aos proble-
mas auditivos, bem como o encaminha-
mento de alunos já acometidos para a 
rede de saúde. Realiza também o teste da 
orelhinha, exame de extrema importância 
para posteriores encaminhamentos os 
quais podem garantir a promoção do de-
ficiente auditivo. Associação PODE mar-
ca um caminhar para o fortalecimento da 
atenção integral a pessoa com deficiên-
cia em parte da região agreste e sertão 
de Pernambuco.

ciação Portadores de Direitos Especiais 
(PODE), cuja finalidade é desenvolver 
ações junto de habilitação e reabilita-
ção física, psíquico, social, a autono-
mia, cidadania e inclusão às crianças, 
adolescentes, jovens. Desde que foi 
criada, a PODE já atendeu milhares de 
pessoas.

Em 2016, a PODE aprimora sua ação de atendimento direto 
da pessoa com defi ciência e de garantia dos direitos 
dessas junto às Políticas setoriais básicas de Saúde, 

Educação e Assistência Social.
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REGIONAIS

Projeto aprovado – O Regional Norte 
2 obteve projeto aprovado pelo Fundo 
Nacional de Solidariedade. O projeto 
possibilitará a continuidade da articu-
lação regional nas Dioceses e arqui-
diocese, ampliando os trabalhos da Pa-
men, e no suporte da implantação em 
novas áreas de atuação. 

Ampliação – A Diocese de Cametá 
abriu as portas para os trabalhos da 
Pastoral do Menor. Em janeiro, uma 
equipe de novos educadores assumiu 
a missão da Pastoral. Sob a assesso-
ria da Coordenadora Regional, Regina 
Vilhena, formou-se uma coordenação 
Diocesana que irá articular as ativida-
des na diocese.

Material escolar – Mais de 500 kits de 
material escolar foram distribuídos às 
famílias em situação de vulnerabilidade 
a partir da campanha do material esco-
lar promovida pela Pamem Santarém. 
Meta alcançada e crianças com direito 
garantido.

Semana Pedagógica – Em Santarém e 
Abaetetuba ocorreu a semana peda-
gógica. Momento para refletir sobre a 
mística da Pamen e fortalecer a base a 
continuar a missão, em vista ao plane-
jamento 2016. Em Santarém, a presen-
ça de Pe. Ovídio, diocese de Franca-SP, 
e em Abaetetuba, participação da co-
ordenadora Regina Vilhena.

Regional Oeste 1
Campo Grande: parceria e 
assento no CMDCA

A Pamen Campo Grande, Regional 
Oeste 1, através da Associação Lar 
do Pequeno Assis vai realizar parce-
ria com o Instituto Filhos da Miseri-
córdia, que atende 117 crianças no 
bairro Cidade de Deus, área próxima 
ao lixão da cidade. 

O objetivo é capacitar os adoles-
centes da Escola de Cidadania para 
que transmitam através da arte, os 
valores discutidos nos encontros 
da Escola, ao mesmo tempo, que 
proporcionam às crianças atendidas 
pelo Instituto a descoberta de seus 
próprios talentos, e novas oportuni-
dades de um futuro diferente. A par-
ceria foi firmada pela coordenadora 
Arlene Domingues e a fundadora do 
Instituto, Delair Coelho.

Representando a sociedade civil, a 
Pamem Campo Grande-MS foi elei-
ta, em 17 de fevereiro, a 4ª Entidade 
Suplente no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança (CMDCA) 

Regional Norte 2

Jovens e educadores da Escola de Cida-
dania Cascavel foram às ruas com obje-
tivo de sensibilizar as pessoas para valor 
da caridade dos pequenos atos diários. A 
campanha chamada de “Pegadinha da Mi-
sericórdia”, é uma ação para promover o 
Ano da Misericórdia, onde os agentes da 
Pamen simulam, nas ruas, situações que 
possam despertar nas pessoas a compai-
xão ao próximo, como ajudar um idoso, 
uma criança. Quando a pessoa pratica a 
boa ação, a equipe se manifesta.

Outras atividades foram ainda realizadas 

pelo Regional Sul II: uma mobilização em 
favor das famílias do acampamento dos 
sem-teto; participação no Fórum das Ju-
ventudes; Rodas de Conversa nas Escolas 
Estaduais, Caminhada pela Paz, Oficinas 
de Paz, Perdão e Reconciliação e visitas 
ao Cense de Cascavel. Houve ainda, par-
ticipação na IX Conferência da Criança e 
Adolescentes e na Conferência da Assis-
tência Social, com vários adolescentes e 
agentes da Pastoral do Menor das diver-
sas Dioceses de Municípios.

Regional Sul 2

Pegadinha da Misericórdia 

O “Ano da Misericórdia e o ser Pasto-
ral do Menor” foi o tema do retiro da 
PAMEN dos grupos da Arquidiocese de 
Fortaleza, Regional Nordeste 1, acon-
teceu nos dias 27 e 28 de fevereiro de 
2016 no Centro de Pastoral Maria Mãe 
da Igreja. O evento contou com a par-
ticipação de 20 agentes de pastoral. 
Objetivando deixar a PAMEN alinhada à 
5ª Urgência e à caminhada da Igreja na 
Arquidiocese de Fortaleza, bem como 
preparação para a Quaresma.   

A assembleia anual da PAMEN teve por 
objetivo avaliar os resultados e meto-
dologias do ano de 2015, bem como 
estabelecer as metas e estratégias para 
2016, tendo por referência o Plano 
Operacional Trienal.

Regional Nordeste 1

PAMEN Fortaleza promove Encontro 
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REGIONAIS

A Pastoral do Menor da Paraíba, em par-
ceria com a Ação Social Arquidiocesana/
ASA e patrocínio do Fundo Nacional de 
Solidariedade, está realizando o Projeto 
Emaus, com a finalidade de proporcionar 
formação permanente aos agentes da 
PAMEN comprometidos no acompanha-
mento de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade. 

O Projeto tem como objetivos: resgatar 
a identidade da PAMEN fortalecendo a 
identificação dos agentes com sua mís-
tica, sua missão e sua metodologia de 
trabalho à luz da prática de Jesus; quali-
ficar os agentes para melhoria da partici-
pação destes nos Conselhos de Direitos 
das Crianças e Adolescentes e, fortale-
cer a atuação da PAMEN, sobretudo nos 
territórios de risco, priorizando a partici-
pação efetiva das crianças e adolescen-
tes e seus familiares, a redução das dife-
rentes vulnerabilidades e a promoção da 
cultura da paz.
A formação está sendo realizada através 
de seminários e oficinas com metodolo-
gia participativa. 

O Plano de Ação de 2016 foi elaborado 
e aprovado. Entre as ações, destaca-se o 
compromisso da Pamen de oferecer um 
serviço qualificado aos adolescentes pri-
vados de liberdade nas unidades socioe-
ducativas. Foi criada uma comissão que 
irá elaborar um projeto de assistência 
religiosa nas unidades a ser apresenta-
do ao órgão governamental responsável 

pela gestão. 
A Pamen irá realizar uma celebração em 
duas unidades pautadas sobre o ano da 
misericórdia. Segundo a coordenação da 
Pamen Paraiba, o Projeto Emaus, “está 
proporcionando uma forte experiência 
de comunhão, integração e ardor mis-
sionário”. 

Colônia de Férias com carnaval e foco 
no Mercado de Trabalho
 
Aproveitando o início de ano e as férias 
escolares, Pamen no Sub-Regional Espí-
rito Santo, que compreende as dioceses 
de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São 
Mateus e Arquidiocese de Vitória, opor-
tunizou atividades diferenciadas aos ado-
lescentes e jovens atendidos na Casa Sol 
Nascente.
Um pé no lazer e outro na responsabilida-
de de preparar o jovem para o mercado de 
trabalho, a Pamen levou o bloco de carna-
val Sol Nascente, formado por profissio-

nais e adolescentes pelas ruas do bairro 
e ainda a participação de adolescentes no 
Desfile das Escolas de Samba da Grande 
Vitória. O passeio ao clube SESC de Gua-
rapari fechou a parte recreação. Mas os 
jovens também participaram de oficinas 
de confecção de currículos e marketing 
pessoal e encaminhamento ao mercado 
de trabalho, através de visitas acompa-
nhadas.

CF - Para iniciar com pé direito os tra-
balhos da Pamen no Sub-Regional ES, a 
equipe abraçou o tema da Campanha da 
Fraternidade, cujo ponto alto das ativida-

des será a tradicional Via Sacra a ser reali-
zada pelas ruas do centro de Vitória. A Via 
Sacra é um momento de grande comu-
nhão entre todos os Programas da Pamen, 
principalmente da Grande Vitória, no qual 
são realizadas caminhadas, encenações e 
apresentações relacionando a Paixão de 
Cristo com a Paixão vivenciada por muitas 
crianças e adolescentes por todo o Bra-
sil, reflexões fundamentadas na Palavra e 
discussões a respeito de políticas públicas 
efetivas na luta em defesa e direitos de 
crianças, adolescentes e dos jovens.

Sub Regional ES 

Sub Regional Nordeste 2
EMAUS na Pamen Paraíba
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Regional Noroeste
Cidadania no Interior
da Amazonia 

Desde 2005 os adolescentes de São 
Miguel do Guaporé-RO , Diocese de 
Guajará Mirim do Regional Noroeste, 
participam de encontros na Pastoral 
do Menor na Diocese de Ji-paraná 
(Protagonismo Infanto Juvenil). 

Os jovens começaram a reunir a 
cada 15 dias para bate papo sobre 
direitos e cidadania. Há uma equipe 
de profissionais formada por peda-
gogo, psicóloga, acadêmicos dos 
cursos de direito e administração e 
orientadores que, voluntariamente 
ministram palestras.

Participam da Escola de Cidadania 
atualmente 25 alunos aos sábados 
e 15 alunos na aula de Espanhol nas 
quartas feiras.As atividades iniciam 
com café e momento de reflexão da 
Palavra de Deus (espiritualidade) e 
palestras, dinâmicas pedagógicas, 
almoço e encerramento com lanche.

A formação dos jovens também 
estende-se na preparação para o 
mercado de trabalho,  muitos ado-
lescentes estão sendo inseridos no 
mercado através do programa Ado-
lescente Aprendiz.

História da escola – O Padre dioce-
sano Ezequiel participava de capaci-
tação na PAMEN e repassava para 
os adolescentes no Município de 
São Miguel do Guaporé. Em 2009, 
os Jovens Líderes iniciaram um Co-
mitê da Infância e Juventude, sendo 
aprovado pelo Conselho de Direitos 
da Criança e do Adolescente-CMD-
CA. 

Os jovens então passaram a reunir 
para discutir seus direitos. Em 2013, 
iniciaram uma articulação para criar 
a Escola de Cidadania e Protagonis-
mo Infanto Juvenil no Município, 
pois ficava difícil a ida dos meninos 
na Diocese de Ji-Paraná, devido a 
dificuldade de meios de transporte e 
as longas distâncias.

A Pastoral do Menor da Região Episco-
pal Belém, em São Paulo, Regional Sul 
1, está promovendo uma série de en-
contros formativos buscando a reflexão 
e trabalhos no campo do agir com as 
crianças, adolescentes e jovens a partir 
do tema da Campanha da Fraternidade 
2016, “Casa Comum, responsabilidade 
de todos”. Realizou no dia 04 de Março 
formação para os educadores do Cen-

tro Social Nossa Senhora do Bom Parto, 
onde os educadores tiveram uma per-
cepção sobre  realidade de Sapopemba 
(Zona leste da cidade de São Paulo), 
bairro Teotônio Vilela, considerado de 
alta vulnerabilidade, onde não existe sa-
neamento básico, há descarte incorreto 
de lixo e catadores que vivem da cole-
ta, território considerado abandonado 
poder publico. Desde a década de 80, 

a Pamen atua na região que tem uma 
população de crianças e jovens muito 
grande. Foi com luta que junto com à 
comunidade, a Pamen alcançou a cons-
trução a primeira UBS na região. A ação 
teve como culminância uma caminhada 
onde os educadores saíram rezando e 
chamando a atenção da comunidade so-
bre a CF 2016 utilizando materiais reci-
cláveis para plantar floreiras.

Regional Sul 1
Pamen faz formação sobre
CF e vai às ruas

REGIONAIS8


