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Ás portas dos 26 anos do ECA 
um furacão político toma con-
ta da sociedade brasileira e da 
infância e adolescência. Nesse 
cenário de descontrole ético e 
político, a infância e adolescên-
cia ficam mais ainda expostas 
ao processo de desumanização 
e fragilização dos Direitos Hu-
manos. 

Poderíamos imaginar uma so-
ciedade que tem prioridade 
constitucional sem um órgão 

dedicado especificamente à 
luta pela garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes. A PEC 
115/2015 que tramita no Senado 
Federal que reduz a maioridade 
penal para 16 anos em casos 
de crimes hediondos, homicídio 
doloso e lesão corporal seguida 
de morte, representa mais uma 
vez uma tentativa de colocar na 
vida dos adolescentes a respon-
sabilidade de uma permanente 
negação dos direitos que levou 
eles ao cometimento do ato in-
fracional. A posição dos senado-
res está pautada num processo 
de empurra-empurra social que 
a sociedade continua traçando 
quando se isenta de discutir de 
forma consistente e estruturan-
te os graves problemas sociais 
e econômicos que ainda afetam 
milhões de famílias e crianças e 
adolescentes do Brasil. 

A Pastoral do Menor continua 

defendendo sua posição contrá-
ria à qualquer redução da maio-
ridade penal e está preparando 
a segunda campanha nacional   
“Dê oportunidade: faça a dife-
rença. Ninguém nasce infrator!” 
por meio da qual, será mais uma 
vez pautada a sociedade sobre 
a importância da efetivação 
das Medidas Socioeducativas e 
contra a redução da maioridade 
penal. 

Diante de deputados e senado-
res que “enchem a boca” pra 
falar de Deus, temos a neces-
sidade de reafirmar o valor de 
um Deus da vida e dos Direitos 
Humanos e não um Deus casti-
gador e julgador. Como afirma 
sempre o Papa Francisco, ne-
cessitamos cuidar da criação e 
nela, a vida de cada menino e 
menina desse país. Viva o ECA!

André Franzini

TEMA DA ASSEMBLÉIA PAMEN 

“A Pastoral do Menor clama por jus-
tiça e misericórdia” foi o tema esco-
lhido pelo Conselho da Pamen para a 
IX Assembléia Nacional da Pastoral 
do Menor, a ocorrer em novembro de 
2017. A escolha ocorreu durante reu-

nião do Conselho, realizado de 24 a 27 
de abril, em Brasilia. 
O contexto das violações de direitos 
que vive grande parte da sociedade 
brasileira, em especial crianças e ado-
lescentes, a exclusão, a discriminação 

e as violências em diversos níveis, fo-
ram o fundamento para a escolha do 
tema, que traz o lema: “Bem aventura-
dos os que têm fome e sede de justiça 
porque serão saciados (Mateus 5,6)“.
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EDITORIAL



Diante das medidas adotadas pelo atual 
governo, dezenas de movimentos sociais 
têm se manifestado, utilizando principal-
mente as redes sociais, para exigir que não 
haja o retrocesso da retirada de direitos hu-
manos já conquistados democraticamente 
no país.

A CNBB publicou uma nota durante reu-
nião do seu Conselho Permanente, reali-
zado de 14 a 16 de junho, em Brasília-DF. 
Na nota, dirige-se à população brasileira e, 

em especial, aos políticos e governantes do 
país, para manifestar apreensão em relação 
à grave instabilidade institucional no Brasil. 
Diz a nota: “Esta situação exige dos três 
poderes da República o cuidado corres-
ponsável para preservar os fundamentos 
de nossa Democracia e para propor ações 
que assegurem e ampliem os direitos so-
ciais já conquistados, sob pena de sacrifi -
car ainda mais os pobres e excluídos.

As Redes Nacionais de Defesa de Direitos 
Humanos com atuação na área dos direitos 
da criança e do adolescente lançaram uma 
Carta Aberta contra as ameaças de retirada 
de direitos. No documento, as Redes rea-
fi rmam a importância da articulação da so-
ciedade civil para evitar retrocessos, assim 
como solicitam a manutenção e ampliação 
dos direitos garantidos. 
O texto é assinado pelo Fórum Nacional 
de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FNDCA- do qual a Pasto-
ral do Menor Nacional é membro, além de 
outras redes como a Associação Nacional 
dos Centros de Defesa da Criança e do 
Adolescente/ Seção Brasil da Defence for 
Children International e Representante na 
REDLAMYC, Comitê Nacional de Enfrenta-

mento da Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes,  Fórum Nacional de Pre-
venção e Erradicação do Trabalho Infan-
til – FNPETI, Rede ECPAT Brasil Pelo Fim 
da Exploração, Abuso Sexual e Tráfi co de 
Crianças e Adolescentes, Movimento Na-
cional de Direitos Humanos (MNDH), Rede 
Não Bata, Eduque e Rede Nacional da Pri-
meira Infância.

Campanha 

O Movimento da Infância no Brasil também 
soma às ações e promove em todo o Brasil 
a campanha “Democracia e Direitos”, lan-
çada dia 08 de junho. Além de divulgação 
nas redes sociais, blogs e sites institucio-
nais, a carta da campanha foi enviada ao 
Presidente da República, Líderes de Go-
verno, Ministro da Justiça e ao Congres-
so Nacional (frente parlamentar de DH de 
crianças e adolescentes). A campanha teve 
a adesão integral de todos os Fóruns Esta-
duais, com um discurso coeso e encontro 
de ideias. Os documentos da campanha 
podem ser acessados pela página do FND-
CA no facebook .

MOVIMENTOS PEDEM PERMANÊNCIA
DE DIREITOS E DEMOCRACIA

O Conselho Nacional dos Di-
retos da Criança e do Adoles-
cente – Conanda, deliberou, em 
sua assembleia ordinária mês 
de junho, a realização de uma 
Audiência Pública na Câmara 
Federal, para o próximo dia 13 
de julho, dia no aniversário de 
26 anos da promulgação do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA).

O ato pretende reunir grande 
número de movimentos sociais 
e organizações de direitos hu-
manos a fi m de afi rmar a im-
portância da política da criança 
e do adolescente e a sua prio-
ridade absoluta, e dizer não a 
qualquer forma de retrocesso 
na política e nos direitos. 

CONANDA MOBILIZA
AUDIÊNCIA 13 DE JULHO 

A 10ª Conferência Nacional DCA, realizada 
de 24 a 27 de abril, em Brasília – DF, teve 
mais de mil e cem participantes, entre os 
quais um terço foi de crianças e adoles-
centes. As crianças e adolescentes tive-
ram participação importante nas mesas de 
análise de conjuntura e na avaliação das 
políticas públicas atualmente implementa-
das. Segundo, o coordenador Vitor Caval-
cante, membro da Pamen no Conanda, “As 
crianças deram um exemplo de participa-
ção e protagonismo. Em um ambiente só 
para elas, com uma metodologia própria e 
uma programação específi ca, debateram e 
aprofundaram todo o tema da conferência. 
Os adolescentes tiveram a oportunidade 

também de um debate entre 
eles a partir dos eixos centrais 
do Documento Base da Con-
ferência, Norteados pela me-
todologia pensada pelo G-38 
apresentaram propostas que 
foram levadas para um segun-
do momento com todos os/as 
delegados/as. ”

O objetivo da Conferencia foi 
atualizar os apontamentos po-
líticos para a implementação e 

monitoramento do plano decenal dos DCA 
em todos os níveis e apontar ações estra-
tégicas para o fortalecimento da política 
nacional DCA. A Conferência  aconteceu 
no mesmo espaço e período das Conferên-
cias Nacionais da Pessoa com Defi ciência, 
do Idoso e LGBT, na proposta de Conferen-
cias Unifi cadas de Direitos Humanos, de 24 
a 29 de abril. O Coordenador Nacional da 
Pamen, André Franzini, juntamente com re-
presentantes Pamen de vários Estados do 
Brasil, contribuíram com a elaboração das 
propostas.
 
Propostas - Cerca de 59 propostas foram 
aprovadas ao fi nal da Conferência, dividida 
em três eixos centrais: política nacional de 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES FORAM DESTAQUE
NA CONFERÊNCIA NACIONAL.

direitos da criança e do adolescente; refor-
ma política dos conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente; plano decenal 
dos direitos da criança e do adolescente. 
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direitos da criança e do adolescente; refor-
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criança e do adolescente; plano decenal 
dos direitos da criança e do adolescente. 

Representantes da Pamen presentes na 10ª Conferência DCA.
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I - POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS DA 
CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE

Assegurar e efetivar a participação de 
crianças e adolescentes em todas as ins-
tâncias, nos Conselhos de Direitos, com 
voz e voto e com garantia de acessibilida-
de para participação nos conselhos e em 
todas suas ações.

Promover capacitação continuada e per-
manente dos atores do SGD e desenvolver 
programas de informação para crianças, 
adolescentes e familiares quanto às temá-
ticas de violação e garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes, com destinação 
orçamentária.

II - REFORMA POLÍTICA DOS CONSELHOS 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

Fortalecer e garantir, em lei, a participação 
efetiva, promovendo o protagonismo, de 
crianças e adolescentes na composição 
dos Conselhos de Direitos nas três esferas 
da federação, bem como os recursos or-
çamentários necessários para tanto, com 
percentual mínimo de vagas a ser defi nido, 
respeitando as suas diversidades: de gê-
nero, étnico-racial, pessoas com defi ciên-
cia, orientação sexual, territorial (urbano e 
rural), em situação de rua, em acolhimento 
e em cumprimento de medida socioedu-
cativa. Assegurar a implementação das 
Resoluções do CONANDA relacionadas 
ao tema (entre elas a Resolução 105, de 
2005 e a Resolução 159, de 2013) e, quan-
do necessário, a atualização das mesmas. 
Além de incentivar a criação da Câmara 
Mirim entre outros programas para atuar 
junto ao poder público.

III - PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE

Fortalecer e integrar os Conselhos de Di-
reitos de Crianças e Adolescentes, a Rede 
de Atendimento, Proteção e Defesa e de-
mais órgãos e entidades que fazem parte 
do Sistema de Garantia de Direitos das 
Crianças e Adolescentes, para garantir a 
implementação do Plano Decenal dos Di-
reitos das Crianças e Adolescentes nos ní-
veis municipal, estadual e nacional, através 
de capacitações contínuas e sistemáticas 
com os representantes dos diversos seg-
mentos envolvidos e monitoramento das 
ações do Plano, fortalecendo o trabalho 
em rede, atribuindo as funções dos atores 
desse processo.

G-38 – É o Grupo de adolescentes forma-
do por representantes de cada unidade 
da Federação e por 11 representantes de 
diversos segmentos (em confl ito com a lei, 
em acolhimento institucional, em situação 
de rua, do movimento estudantil, com de-
fi ciência, LGBT, do campo, indígena, qui-
lombola, afrodescendente /negro, cigano). 

As propostas mais importantes de cada eixo:

Como a Misereor avalia o cenário políti-
co-social do Brasil e seus reflexos para os 
direitos humanos e especialmente na área 
da criança e do adolescente?

Em primeiro lugar, Misereor enquanto sen-
do organização que acompanha os nossos 
parceiros no Brasil há mais de cinco déca-
das, é muito preocupada com a situação 
política atual no Brasil. Toda equipe regio-
nal Brasil na sede da Misereor acompanha 
cotidianamente o cenário político-social. 
A situação em relação aos direitos huma-
nos SEMPRE foi uma das nossas principais 
preocupações. Durante muitos, mas mui-
tos anos, Misereor busca a fortalecer pes-
soas e grupos a defender os seus direitos, 
sejam os direitos humanos, seja os direitos 
econômicos, sociais, culturais ou ambien-
tais. Todos eles formam um conjunto o qual 
buscamos a cuidar, defender, proteger e 
constantemente atualizar.

“Em todos os níveis (local, regional, nacional 
e internacional), os parceiros de Misereor nos 
tocam profundamente com a sua resiliência e 
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Além de incentivar a criação da Câmara 
Mirim entre outros programas para atuar 
junto ao poder público.

III - PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE

Fortalecer e integrar os Conselhos de Di-
reitos de Crianças e Adolescentes, a Rede 
de Atendimento, Proteção e Defesa e de-
mais órgãos e entidades que fazem parte 
do Sistema de Garantia de Direitos das 
Crianças e Adolescentes, para garantir a 
implementação do Plano Decenal dos Di-
reitos das Crianças e Adolescentes nos ní-
veis municipal, estadual e nacional, através 
de capacitações contínuas e sistemáticas 
com os representantes dos diversos seg-
mentos envolvidos e monitoramento das 
ações do Plano, fortalecendo o trabalho 
em rede, atribuindo as funções dos atores 
desse processo.

G-38 – É o Grupo de adolescentes forma-
do por representantes de cada unidade 
da Federação e por 11 representantes de 
diversos segmentos (em confl ito com a lei, 
em acolhimento institucional, em situação 
de rua, do movimento estudantil, com de-
fi ciência, LGBT, do campo, indígena, qui-
lombola, afrodescendente /negro, cigano). 

As propostas mais importantes de cada eixo:

Como a Misereor avalia o cenário políti-
co-social do Brasil e seus reflexos para os 
direitos humanos e especialmente na área 
da criança e do adolescente?

Em primeiro lugar, Misereor enquanto sen-
do organização que acompanha os nossos 
parceiros no Brasil há mais de cinco déca-
das, é muito preocupada com a situação 
política atual no Brasil. Toda equipe regio-
nal Brasil na sede da Misereor acompanha 
cotidianamente o cenário político-social. 
A situação em relação aos direitos huma-
nos SEMPRE foi uma das nossas principais 
preocupações. Durante muitos, mas mui-
tos anos, Misereor busca a fortalecer pes-
soas e grupos a defender os seus direitos, 
sejam os direitos humanos, seja os direitos 
econômicos, sociais, culturais ou ambien-
tais. Todos eles formam um conjunto o qual 
buscamos a cuidar, defender, proteger e 
constantemente atualizar.

“Em todos os níveis (local, regional, nacional 
e internacional), os parceiros de Misereor nos 
tocam profundamente com a sua resiliência e 

sua busca pela justiça.”

Exemplos são muitos. Na área da criança 
e adolescente apoiamos projetos na zona 
rural (com os povos indígenas e tradicio-
nais como também com os camponeses 
e pequenos agricultores) e na zona urbana. 
Sempre temos a criança e o adolescente 
como também a mulher sob um olhar mui-
to cuidadosamente.

Qual a importância de fortalecer a rede de 
parceiros no Brasil? 

Uma “rede de parceiros” no Brasil em si 
não temos. Mas os nossos parceiros fazem 
parte de muitas e muitas redes. E isso nos 
alegra e nos faz sentir a força que nasce 
a partir de trabalhar em rede. Muitos dos 
nossos parceiros são fundadores de redes 
e participam nas mesmas há anos. O mais 
novo é a REPAM, a Rede Eclesial Pan-
-Amazônica que se preocupa com a zona 
da Amazonia não somente no Brasil, mas 
em todos os países que pertencem a esta 
zona. Hoje em dia, não podemos trabalhar 

sozinhos, mas sim, sempre articulando-se 
com outras organizações e iniciativas que 
lutam pelas mesmas causas e sim, pensar 
na conjuntura de tudo, interdisciplinar etc.

Como Misereor visualiza a parceria estabele-
cida com Pamen? 

Para nós da Misereor, é fundamental reafi r-
mar que a causa das crianças e dos adoles-
centes no Brasil são também nossa respon-
sabilidade no nível internacional. Sempre é 
super importante comunicar e divulgar a si-
tuação (muitas vezes muito precária) do/a jo-
vem brasileiro/a. Nisso, PAMEN tem sido um 
comunicador muito importante. Igualmente, 
e estes são os pontos fortes: os temas dos 
direitos humanos, da vida familiar, os apetos 
de espiritualidade e fé no contexto atual bas-
tante desafi ador... enfi m, os pontos de pers-
petivas futuras para a juventude brasileira etc.  
PAMEN é um parceiro importante, tanto no 
contexto da CFE 2016, quanto agora durante 
a Campanha Rio nos move, veja http://www.
riosemove.rio/

Fala Parceiro
Entrevista com Regina Reinart
Encarregada de Projetos no Brasil, Departamento
da América Latina de Misereor
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No próximo 13 de julho, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) 
completa 26 anos. O cenário não é 
de festa, mas de luta, de unir todos 
os esforços e resistir a qualquer in-
vestida para retroceder a conquista 
de direitos. A luta não é armada. É de 
ideias, de coerência, de solidariedade 
e empatia para com  meninos e me-
ninas menos privilegiados de exercer 
sua cidadania.

É momento de pautar os avanços e 
os desafi os da aplicação do Estatu-
to. A Pastoral do Menor, através dos 
seus agentes pastorais presentes em 
todo o Brasil, é fi rme nesta luta, está 
em campo com projetos que promo-
vem, defendem e mobilizam para os 
direitos de crianças e adolescentes.

Os projetos vão desde abordagem de 
crianças e adolescentes em situação 
de rua; passam pelo apoio sócio-e-
ducativo em meio aberto; aprendiza-
gem, qualifi cação profi ssional e inclu-
são no mundo do trabalho; combate 
à violência, abuso e exploração sexu-
al e ao trabalho infantil; Assistência 
religiosa aos adolescentes autores de 

A LUTA PELO
ESTATUTO CONTINUA

ato infracional em cumprimen-
to da medida de internação e 
semiliberdade; Medidas Sócio 
Educativas de Prestação de 
Serviço à Comunidade e Li-
berdade Assistida; Até a pro-
jetos de fortalecimento para o 
controle social como o asses-
soramento e qualifi cação de 
agentes na implantação, im-
plementação e monitoramen-

to das políticas públicas, bem 
como participação nos Con-
selhos e Fóruns dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
em todos os níveis: municipal, 
estadual e nacional. 

As Escolas de Cidadania es-
tão presentes em dez regio-
nais, formando centenas de 
lideranças e milhares de ado-
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- Houve queda de 76% na taxa de trabalho infantil para a faixa 
etária 5 a 17 anos (de 13,6% para 3,3%). Unicef 2015.

- De 1990 a 2013, o percentual de crianças com idade escolar obri-
gatória fora da escola caiu 64%, passando de 19,6% para 7%. 95% 
da população de crianças possui o registro civil. Unicef 2015

- O Brasil é uma referência no mundo na redução de mortalidade 
infantil. De 1990 a 2012, a taxa de óbito entre crianças menores de 
1 ano foi reduzida em 68,4%.

AVANÇOS

- 1,3 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos ainda trabalham, Unicef 2015.

- Porém, mais de 3 milhões de meninos e meninas de 4 a 17 anos ainda estão fora da 
escola. A exclusão escolar afeta particularmente pobres, negros, indígenas e quilom-
bolas. (Pnad, 2013).

- O número de homicídios de jovens até 19 anos de idade dobrou. De 1990 a 2013, 
passou de 5 mil para 10,5 mil casos ao ano. A cada dia, 28 crianças e adolescentes são 
assassinados. A taxa de homicídio entre adolescentes negros é quase quatro vezes 
maior do que aquela entre os brancos (36,9 a cada 100 mil habitantes, contra 9,6 entre 
os brancos). Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de 
homicídios de adolescentes, o primeiro é a Nigéria Fonte: Datasus, 2013 – Unicef 2015.

Desafi os

lescentes e jovens em todo o Bra-
sil.

A ação da Pamen é fundamen-
tada nas diretrizes do ECA e por 
isso é o reconhecimento de que 
a Lei, quando aplicada, gera re-
sultados positivos para meninos e 
meninas brasileiros.

Universalização de diretos, uma 
rede de proteção social mais or-
ganizada, com políticas de refe-
rência como o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) e o Sis-
tema Sócio Educativo (Sinase), 
além da melhoria em indicadores 
na saúde e na educação podem 
ser apontados como os avanços 
advindos do Eca. Por outro lado, 
uma cultura punitiva, racista e hi-
gienista  está ameaçando direitos 
dentro e fora do Congresso Na-
cional, como é o caso da PEC 173 
de redução da maioridade penal.

Diante deste cenário, a  Pamen 
convoca todos seus agentes à 
ampla mobilização no dia 13 de 
julho, ocupando espaços para o 
debate, a argumentação, a infor-
mação qualifi cada e as proposi-
ções de mudança.



Ações da Pamen 18 de Maio

A pastoral do menor de Viçosa-
-MG, da Arquidiocese de Maria-
na participou no dia 3 de Julho 
de 2016 na Câmara Municipal  do 
evento “Trabalho Infantil é Crime” 
desenvolvido pelo Centro de Pro-
moção do Desenvolvimento Sus-
tentável -CENSU.

O encontro contou com a partici-
pação do secretário Estadual de 
Direitos Humanos e Participação 
Social, Nilmário Miranda e dos 
adolescentes da Escola da “Cida-
dania Dom Luciano de Almeida” e 
educadores da PAMEN.

Em maio, a Pamen apoiou ampla-
mente a campanha 18 de Maio, 
realizando em todos os regionais, 
mobilizações alusivas à data: 
como audiências, caminhadas, 
marchas, etc. O  representante 
do Centro de Referência, Estudos 

e Ações sobre Crianças e Ado-
lescentes – Cercria, Juarez Pro-
cópio, expressou agradecimento 
a Pamen: “Queremos agradecer 
imensamente o apoio da Pastoral 
do Menor à ação de mobilização 
do Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes,” disse 
ele através de carta. O Cecria é a 
organização que coordena o Co-
mitê Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes.

Pastoral do Menor 
de Viçosa-MG
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A Pamen de Campo Gran-
de-MS, através da Asso-
ciação Lar do Pequeno 
Assis, da arquidiocese de 
Campo Grande, foi um 
dos projetos contempla-
dos no Criança Esperan-
ça, que recebe apoio da 
Unesco.

O Projeto Acredita vai be-
nefi ciar cerca de 1.200 
crianças e adolescentes 
(280 diretamente) e tem 

A Pastoral do Menor Nacional está organi-
zando a segunda fase da Campanha Na-
cional Dê Oportunidade. Na versão 2016, a 
campanha traz o slogan – Ninguém nasce 
infrator, para reforçar que as garantia de 
políticas públicas e das medidas sócio-e-
ducativas bem aplicadas, como determina o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, são 
o diferencial na vida de um menino e uma 
menina para que não sucumbam às mazelas 
do abandono, da exploração e da violência.

Um Grupo de Trabalho coordenado pela Pa-
men Fortaleza, Regional Nordeste 2, está à 
frente da estruturação da campanha. O lan-
çamento está previsto para o fi nal deste ano.

O objetivo da Campanha é mobilizar  e 
conscientizar a sociedade sobre o signifi -
cado cristão e social das medidas socioe-
ducativas como meio de responsabilização 
dos adolescentes, como espaço  da garan-
tia dos direitos dos mesmos e caminho para 
o enfrentamento à redução da maioridade 
penal. Também irá pautar junto aos atores 
do Sistema de Garantia dos Direitos (SGD) 
o fortalecimento e aprimoramento da políti-
ca de atendimento das MSE de Meio aber-
to. Além de divulgar as práticas exitosas de 
efetivação do SINASE seja nos projetos da 
Pastoral do Menor  como dos demais par-
ceiros. 

CAMPANHA DÊ OPORTUNIDADE GANHA 2ª EDIÇÃO

A Pastoral do Menor em Parceria com a 
Pastoral da Educação, realizaram em 09 de 
maio, Encontro entre grupos gestores e grê-
mios estudantis da Escola de Cidadania. Os 
jovens fazem parte das Delegacias de Ensino 
de Franca/SP e São Joaquim da Barra/SP. 
Uma outra atividade realizada com o grupo 
foi no dia 19 de maio: o Fórum sobre Prota-
gonismo na Juventude e Mercado de Traba-
lho em parceria com o Senac Franca. 

Pamen Acredita

Encontro reúne jovens

A Campanha já recebeu o apoio de im-
portantes organizações como da própria  
CNBB, do Fórum Nacional de Dirigentes 
Governamentais de Entidades Executoras 
de Políticas de Promoção e Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Adoelscente (Fono-
criad), da Congregação  La Salle, do Centro 
de Apoio a Iniciativas Sociais (CAIS) . Outras 
organizações, como o Forúm Nacional de 
Justiça Juvenil (Fonajuv) e a Associação de 
Magistrados Brasileira (AMB), foram bem 
receptivas e estão verifi cando de que modo 
podem contribuir com a Campanha, que 
tem ainda o apoio de diversos fóruns e con-
selhos.

foco no esporte, na cultu-
ra, no desenvolvimento de 
valores e na formação de 
competências se propõe a 
contribuir para o desenvol-
vimento integral de crian-
ças e adolescentes em 
situação de risco e vulne-
rabilidade social, incluin-
do os adolescentes em 
cumprimento de medida 
socioeducativa em regime 
de privação de liberdade.
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Apresentação da Campanha Dê Oportunidade à Associação de Magistrados Brasileiros
Ao centro, coordenador André Franzini, à direita, Dom Leonardo Steiner e membros da AMB.


