
PASTORAL DO MENOR
Informativo

Secretariado Nacional
INFORMATIVO PASTORAL DO MENOR SECRETARIADO NACIONAL - SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2015 - Nº 94

Um novo
Horizonte

Conanda
Conferências estaduais 

e criança prioridade 
absoluta.

O sol nascente da 
esperança

Os jovens da Casa Sol 
Nascente

Projeto Passaporte
Um novo olhar sobre a cidade maravilhosa



EXPEDIENTE:

Secretariado Nacional: R. Além Paraíba, 208
Lagoinha - Cep 31210.120 - Belo Horizon-
te/MG
Fone/fax: (31) 3422.6732
E-mail: pamen.nacional@yahoo.com.br
Site: www.pastoraldomenornacional.org

Apoio:

Coordenador Nacional: André Franzini
Vice Coordenação: Lourdes Viana VinoKur
Auxiliar Coordenação: Ângela Evangelista
Jornalista Responsável: Mileny Matos
Diagramação: Arthur Farias
Tiragem: 4.000 exemplares
Impressão: Gráfica O Lutador

Editorial

André Franzini
Coordenador da Pamen Nacional

O ano de 2015 surpreendeu pela 
velocidade do retorno das frentes 
conservadoras, seja no âmbito dos 
poderes públicos, seja do ponto 
de vista societário, como resulta-
do dos altos índices de violência 
e pela pesada mão de uma mídia 
manipuladora. 

O inegável processo de enfraqueci-
mento do controle social e, em es-
pecial, dos conselhos dos direitos 
da criança e do adolescente e uma 
contínua divisão entre os diferen-
tes movimentos de luta pela infân-
cia, provocam um olhar muito de-
safi ador para 2016. Os baixíssimos 
índices de participação de eleitores 
na eleição unifi cada dos Conselhos 
Tutelares também impões a todos 
os movimentos e entidades uma 
minuciosa leitura da ação dos con-
selheiros nos municípios do Brasil 
e suas práticas junto ao Sistema de 
Garantias de Direitos (SGD). 

No ano de 2016, esperamos que a 
Conferência Nacional da Criança e 
Adolescente possa dar uma nova 
alavancada nesse cenário sombrio. 
Que no Ano da Misericórdia, aber-
to pelo Papa Francisco, nossa Pas-
toral possa se fortalecer para que 
crianças e adolescentes tenham 
de fato, seus direitos humanos um  
pouco mais respeitados e fortaleci-
dos. O Menino Jesus mais uma vez 
nos entrega a responsabilidade de 
não abandonar, e sim fortalecer e 
cristalizar, na história da Igreja e da 
sociedade, o compromisso com os 
prediletos de Deus.

André Franzini

A Família Pamen parabeniza e deseja, que 
sob as bênçãos de Deus e Proteção de 
nossa Senhora do Amparo, Dom Luiz seja 
envolto de amor, sabedoria e realizações 
nesta missão.

Bispo referencial da Pamen 
é novo bispo de Amparo

Um ano de misericórdia para nossas 
crianças e adolescentes
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Até o fi m de dezembro, cerca de 20 Esta-
dos realizaram suas conferências estadu-
ais, com a temática da Política e do Plano 
Decenal de Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes: fortalecendo os conselhos 
de direito da criança e do adolescente. 

Os Estados tem refl etido sobre a política 
da criança e do adolescente e tirado pro-
postas que giram em torno de dois produ-
tos centrais: o plano decenal e os espaços 
de participação como os conselhos de di-
reitos. 

Propostas interessantes tem saído dos 
Estados na busca da autonomia dos con-
selhos e fortalecimento dos mesmos, tais 
como: necessidade de defi nição do valor 
a ser repassado para o Fundo da Infân-
cia, através de lei estadual que garanta 
uma  porcentagem  do recurso público 
para o mesmo; criação de espaços no 
conselho de participação de crianças e 
adolescentes; necessidade de lei federal 
que verse sobre a matéria do Sistema de 
Garantia de Direitos, em especial dos Con-
selhos de Direitos. 
 
Quanto ao Plano Decenal, alguns Estados 
já estão constituindo comissão para a ela-
boração do plano, com o fi m de dar anda-
mento a essa proposta. A ausência de re-
curso fi nanceiro ainda é um dos entraves 
para essa construção. 
 
As conferências estaduais, apesar da di-
versidade territorial e cultural, tem apre-
sentado pontos em comum de debates 
como: fragilidade do Sistema de Garantia 
de direitos como um todo, em especial 
dos conselhos de direito, que em muitos 
municípios chega a existir apenas na lei. 
Apresentaram também signifi cativa preo-
cupação com o extermínio da juventude, 
em especial da juventude negra e a preo-
cupação com a redução da maioridade pe-

nal no Congresso Nacional. Vária moções 
foram realizadas no sentido de pedir aos 
congressistas que votem contrário à PEC 
da Redução. Apresentam ainda enormes 
fragilidades no campo do Sistema Sócio-
educativo.
  
Reunindo cerca de 400 pessoas em Brasí-
lia, o CONANDA promoveu de 08 a 10 de 
dezembro, o Encontro pela Absoluta Prio-
ridade da Criança e Adolescente: ECA 25 
anos. Este encontro reuniu representan-
tes de conselhos nacionais, pesquisado-
res/as na área, conselheiros/as estaduais, 
representantes de movimentos sociais, 
redes e fóruns, representantes de movi-
mentos negro, quilombola, ciganos, de 
comunidades tradicionais, de meninos e 
meninas em situação de rua, LGBT, po-
vos indígenas, ribeirinhos, sem terra, do 
campo, entre outros, além de represen-
tantes da escola de conselhos, conselhos 
tutelares e claro, a presença primordial e 
fundamental do G38 e de crianças e ado-
lescentes.
 

Com o objetivo de avaliar os 25 anos do 
Estatuto o evento teve dois painéis:  “O 
Brasil que queremos para nossas crian-
ças e adolescentes” e  25 anos do ECA: 
Fortalecendo a Democracia, Rumo à X 
Conferência Nacional DCA”.

Recheado de rodas de diálogos, serviu 
para que o CONANDA fi zesse, além de 

Nacional

Conferências Estaduais e Criança Prioridade Absoluta 
reforçam propostas de políticas para efetivação 

direitos infanto-juvenis
Por  Vitor Cavalcante

uma prévia da conferência nacional que 
será em abril 2016, uma escuta signifi ca-
tiva destes 25 anos do Estatuto a partir 
do locus dos participantes envolvidos, que 
puderam deixar encaminhamentos e dire-
cionamentos importantes para o desenho 
da política nacional dos direitos humanos 
de criança e adolescente.
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O Rio de Janeiro continua lindo, como 
diz a canção de Jorge Ben Jor, e conti-
nua repleto de contrastes, não se pode 
negar. A mesma vitrine que encanta 
turistas é alvo de balas perdidas que 
atingem principalmente jovens negros 
e pobres. Milhares de crianças e ado-
lescentes estão nas ruas para a dor e a 
delícia de ser quem são.

Alguém se importa em saber quem 
são? De onde vem, como vivem? Onde 
estão suas famílias? A maioria das pes-
soas passa e não vê, porque a indife-
rença cotidiana vai turvando a visão 
como uma grande catarata social. 
 
A Pamen do Rio de Janeiro, Regional 
Leste 1, está muito atenta a este de-
safi o de contribuir para que crianças e 
adolescentes em situação de rua sejam 
não só visibilizados, mas acolhidos, pro-
tegidos para o resgate da sua cidadania 
e dignidade. 

É com este foco que a Pamen desenvol-
ve o Projeto Passaporte para a Cidada-
nia que busca articular e potencializar 
alternativas de atendimento às crianças 
e adolescentes em situação de abando-

no, dependência química, prostituição, 
etc. através de uma ação em rede. 

O Projeto tem uma metodologia bem 
construída: envolve articulação, inte-
gração e ação em rede, alia tecnologia à 
ludicidade, sistematiza dados e, o mais 
importante, faz tudo isso com muito 
amor. 

O projeto funciona em estrutura móvel, 
um ônibus, que estaciona em um deter-
minado território. Antes do ônibus che-
gar ao bairro, todo um trabalho de ma-
peamento é realizado, para identifi car a 
concentração de crianças e adolescen-
tes, as instituições que podem ser base 
de apoio, como Igrejas, ONGs e serviços 
públicos. Deste modo, o projeto articu-
la e organiza o trabalho em Rede, esta-
belecendo parcerias que, em conjunto, 
possibilitarão a inclusão das crianças e 
jovens.

A estratégia de atração para a garotada 
é o uso da tecnologia. O ônibus pos-
sui dez computadores com internet. 
“Pesquisas apontam que esse público 
acessa  lan hause, seduzido pela tecno-
logia. No mundo virtual, todo mundo é 

igual, não se sabe quem é pobre, rico, 
negro, branco e até mesmo a limitação 
de escolaridade é superada, crianças 
analfabetas ou com pouca escolarida-
de, conseguem interagir bem nos jogos 
educativos”, explica Regina Coeli Leão, 
assistente social, coordenadora técnica 
de projetos da Pamen Rio.

A proposta não é que a criançada fi -
que somente navegando sem rumo. 
Inicialmente eles são cadastrados, de-
pois constroem seu perfi l na rede, para 
resgatar vínculos, encontrar pessoas, 
se localizar na cidade e com isso criar 
pertencimento com a comunidade do 
bairro. 

Um terceiro passo, é acessar o sistema 
de garantia de direitos, onde são enca-
minhados para serviços de saúde, as-
sistência, educação, profi ssionalização, 
entre outros. 

Um novo olhar, um novo 
horizonte na Cidade 

Maravilhosa

Capa
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Bianca de Oliveira , 17 anos.

“Acho o projeto passaporte da cidadania 
muito bom, os Educadores nos oferecem 
capoeira, ping-pong e a internet gratui-
ta pra mim, amigos e família. Através do 
projeto, fui para abrigo quando eu preci-
sava ,fui matriculada na escola novamen-
te, e principalmente, o carinho que eles 
nos tratam. Eles me acolheram contra o 
uso de drogas, isso me ajudou bastante, 
agradeço por cada carinho, sorriso, abra-
ço, conselho, ajuda e atenção”    

Gilberto Moraes Filho, 23 anos

“O Ônibus me ajudou em muita coisa. Eu 
não conhecia o projeto, o meu irmão já 
conhecia porque meu irmão é de rua, as-
sim quando eu fui pra rua também ele me 
amostrou o ônibus, aqui eu consegui me 
estabilizar. O ônibus tá tentando ajudar 
ele. Aqui consegui tirar minha identidade, 
carteira de trabalho e consegui minha 
matrícula de novo e estou estudando. 
Agora estou correndo atrás de emprego e 
agradeço o ônibus. Além disso, também 
brinco de pin-pong, as atividades que é de 
graça, a capoeira também que é uma ati-
vidade legal e o telão toda as sexta feira,a 
gente vê os clips legal” 

Marciel  Fernandes de Moraes,
22 anos.

“Eu acho que o ônibus está me ajudando 
é esquecer um pouco da droga , um pouco 
da rua ... o que eu faço é desenhar, jogar 
dama, ping-pong , faço curso, entro no 
faceboock, jogo uma capoeira com o 
mestre Macumba, é isso. O ônibus está 
mudando a minha vida, esquecer a droga, 
o thinner”.           

Capa

O Passaporte é a porta de entrada 
para a inclusão que vai se dando 
com todo um acompanhamento da 
equipe do projeto junto à rede de 
serviços, num período de aproxima-
damente cinco meses. 
O Projeto conta com uma equipe de 
profi ssionais capacitados: educado-
res, um assistente social e um co-
ordenador. Promove suas ativida-
des no  período noturno, das 18 às 
22h. No lado externo do ônibus são 
desenvolvidas atividades lúdicas, 
projeção de fi lmes, pingue pongue 
que atraem não somente as crian-
ças em contexto de rua, mas qual-
quer outra criança do bairro, e ao 
mesmo tempo, chama atenção dos 
transeuntes que são abordados na 
perspectiva que vejam essas crian-
ças com um outro olhar.

Nessa perspectiva, o projeto é mui-
to mais que um passaporte para ci-
dadania, é uma porta para fomentar 
a mudança, incutir um novo olhar, 
que dê horizonte, dê futuro para as 
crianças e adolescentes cariocas. 

Para Regina, a cidade nunca esteve 
tão mergulhada na cultura do higie-
nismo e da criminalização das crian-
ças e adolescentes em situação de 
rua, daí a importância do Projeto: 
“Estamos vivendo um imenso apar-
theid  na sociedade e o projeto vai 
na contramão disso, busca integrar 
a rede, a comunidade local, enfren-
tar esse higienismo e criminalização 
contras nossas crianças e jovens”

• Ação da Pamen com crianças 
em situação de rua no Rio: há 
mais de 30 anos

• Hoje está presente em 149 co-
munidades do município do Rio 
de Janeiro. 

• Doação do Onibus : Loterje
• Doação de acervo livros infan-

tis e personagens para ônibus: 
Ziraldo
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Nos dias 28 e 29 de novem-
bro, a Pastoral do Menor da 
diocese de Chapecó, Regio-
nal Sul 1, concluiu a primeira 
edição da Escola da Cidada-
nia diocesana. A formação 
teve duração de dois anos, 
com oito etapas, e a parti-
cipação de 20 adolescen-
tes das cidades Campo Erê, 
Chapecó, Xanxerê e São José 
do Cedro. Segundo Ir. Neiva 
Basso, Coordenadora dioce-
sana da Pastoral do Menor, 
o trabalho com as diferen-
tes temáticas trabalhadas, 
ampliou os horizontes dos 
jovens: “ percebe-se o cresci-
mento da consciência crítica, 
responsabilidade e valores 
nos adolescentes que parti-
ciparam deste processo. As 
avaliações foram positivas, 

Regionais

destacando a diversidade 
dos temas discutidos, a con-
vivência em grupo, a amiza-
de e o crescimento pessoal”, 
enfatizou a Irmã.Com esta 
formação, a Pastoral do Me-
nor, visou capacitar os par-
ticipantes para serem multi-
plicadores nas comunidades 
onde estão inseridos. Para 
João Arthur Guarda, de 15 
anos, da cidade de Campo 
Erê, a Escola da cidadania é 
um espaço de assumir res-
ponsabilidades. “Desejo ser 
uma pessoa mais compro-
metida com a fé em Jesus 
Cristo, respeitando sempre 
os outros em seu caráter e 
tipos de ser. Aprendendo 
sempre a ser uma pessoa 
melhor com os utros e comi-
go mesmo”, destaca.

Avanços e desafi os foram apontados 
no Encontro da Devolutiva da Avaliação 
dos Projetos do Regional Leste2, reali-
zado em 31 de outubro, em Urucânia, 
na Diocese de Mariana em MG,  pela 
consultora Maria das Graças Dantas 
(Cais-Missereor). Participaram cerca de 
75 pessoas entre Coordenação, Educa-
dores e Adolescentes. A avaliação da 
Misereor aconteceu nos três projetos 
do Regional: “Cidadania - Construir Vale 
a Pena”; “Aprender a ser -  Aprender a fa-
zer” “Construindo Cidadania e Paz”.
No relatório de avaliação, a consultora 
considera relevante a parceria estabele-
cida entre a Pamen – Regional Leste II e 

A Pastoral do Menor Regional 
Nordeste 3 Bahia/Sergipe, re-
alizou nos dias 14 e 15 de no-
vembro, em Salvador, na Casa 
de Retiro Sagrada Família,  a 
Assembleia Regional com tema 
“Vivenciar a Pastoral do Menor 
a partir da proposta do Papa 
Francisco”. A assembleia contou 
com a presença do Bispo Refe-
rencial Dom Luiz Cappio, André 
Franzini, coordenador nacional 
da Pastoral do Menor e France-
rina Araújo, coordenadora da 
Pamen na Região Nordeste e 
ainda com os líderes dos diver-
sos núcleos regionais, e o coor-
denador do Regional Pe. Inácio 
Sérgio Siqueira de Lima. 
Foram apresentadas propostas 
para realização de um trabalho 
coletivo de unifi cação e fortale-
cimento das ações da Pastoral 
no Regional. Discutiu-se sobre 
a importância da participação 

Escola da Cidadania conclui 
grupo em Chapecó

Regional Nordeste 3 
realiza Assembléia

da Pastoral do Menor nos Con-
selhos de Defesa dos Direitos 
da Criança e adolescente e o 
fortalecimento da Pamen Na-
cional mediante as articulações 
dos Regionais. Dom Luiz Cappio 
falou sobre a necessidade de 
saída, de que a Igreja não pode 
mais fi car restrita ao espaço 
interno, deve-se buscar aos 
necessitados que estão fora da 
igreja. Ressaltou a importância 
de que as ações da Pastoral 
estejam voltadas àquilo que é 
proposto pelo Papa Francisco, a 
misericórdia e a ação visando o 
enfrentamento das necessida-
des mais emergentes na causa 
das crianças e adolescentes.

Na ocasião foi elaborado o Pla-
no de Ação para o ano de 2016 
e a agenda de compromissos 
propostos para o fortalecimen-
to das ações do Regional. 

Misereor avalia ações do 
Regional Leste 2

Misereor, considerando que a mesma: 
“tem propiciado a formação de lideran-
ças juvenis e de educadores, a ampliação 
e qualifi cação da ação propositiva em 
políticas públicas, o fortalecimento da 
incidência política e na articulação com 
outros atores da sociedade”. O trabalho 
realizado tem contribuído ainda para: “a 
compreensão, formulação e concretiza-
ção de estratégias por adolescentes e 
educadores, no enfrentamento aos de-
safi os e violações de direitos humanos 
às crianças e adolescentes; a vivência 
do protagonismo juvenil e da cidada-
nia ativa; a produção de ações e expe-
riências que transformadas em boas 

práticas, com abordagens pertinentes, 
possíveis e avançadas para a infância e 
a adolescência, mostram a sociedade ci-
vil, Estado e judiciário a importância do 
investimento na infância e adolescên-
cia. Quanto aos pontos desafi adores 
para o Regional Leste2 estão: a insufi -
ciência na divulgação da relevância da 
ação pastoral do Leste II; a necessidade 
de aperfeiçoamento dos processos de 
avaliação e sistematização, observando 
a organização pastoral, planejamento, 
execução, envolvidos, resultados, im-
pactos e efeitos.
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O sol nascente da 
esperança

A Pastoral do Menor, em muitas 
cidades do Brasil, executa 
Medidas Sócio Educativas em 
Meio Aberto, contribuindo para 
promover o resgate da cidadania 
e dignidade dos adolescentes em 
confl ito com a lei. 
Acolhimento, respeito, estímulo 
à participação, ao protagonismo, 
espiritualidade  e a construção de 
um novo projeto de vida, são os 
ingredientes que a Pamen utiliza 
para realizar este trabalho. 
Nesta edição, conheça o trabalho 
realizado pela Pamen de Serra, 
no ES, Regional Leste 2.  

O Programa de Liberdade 
Assistida Comunitária e Prestação 
de Serviço à Comunidade “Casa 
Sol Nascente”, foi fundado 
em outubro de 2002. Durante 

todos esses anos, a Casa vêm 
promovendo diversas ações, 
dentro do cotidiano da aplicação 
de medidas socioeducativas, 
que valorizam a pessoa do 
adolescente em confl ito com a 
lei.

Dentre as atividades oferecidas 
pelo Programa aos adolescentes, 
no ao de 2015 destacam-se: 

• O exercício da discussão/
argumentação, através de 
pequenos grupos de conversa, 
motivados por educadores 
sociais dispostos e bem 
informados.

• Apresentação de fi lmes e 
documentários no “Cine Sol 
Nascente”, de acordo com o 

Casa Sol Nascente

Regionais

interesse manifestado pelos 
adolescentes.

• Atividades de lazer, 
principalmente na praia, 
nas quais são realizados 
churrasco, festival de pipas, 
futebol, banho de mar.

• Festa junina anual, na qual 
reúnem-se os adolescentes 
atendidos, suas famílias, os 
parceiros e a comunidade 
do bairro, promovendo a 
participação e o conhecimento 
mútuo dos agentes envolvidos 
no processo de socioeducação.

• Passeio ao Convento da Penha, 
marco turístico e religioso 
do Estado do Espírito Santo, 
e que torna-se também um 

Basta olhar os sorrisos e aquela alegria 
contagiante para ter certeza de uma coisa: 
criança gosta mesmo de brincar. A Pamen de 
Abaetetuba, Regional Norte 1, oportunizou 
que as crianças deste município e arredores 
pudessem vivenciar toda magia das brinca-
deiras tradicionais, através das Olimpíadas.

As olimpíadas é um projeto da Diocese de 
Abaetetuba que surgiu há três anos e envol-
ve as Paróquias dos municípios onde existe a 
Pamen como Moju, Acará, Tailândia, Tomé – 
Açu, Vilas, Barcarena. Inicialmente as Olimpí-
adas foi um projeto pensado para acontecer 
com os adolescentes e jovens. Porém, segun-
do Edina Farias Santos, a partir do segundo 
ano, a atividade também foi reivindicada 
pela criançada.

Nesta última versão, o tema foi “As brinca-
deiras Tradicionais”. Elástico, pula-cordas, 
amarelinha e muitas outras que fi zeram a 
alegria de muitas gerações, fi caram esqueci-
das e por isso a ideia da pastoral de resgata
-las para que elas continuem sendo a melhor 
expressão de viver a infância.

Brincadeira de criança... 
como é bom...como é bom...
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Jovens Casa Sol Nascente

Cine Sol Nascente - Grupos de Discussão - Futebol na Praia - Passeio ao Convento 
da Penha - Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

Capacitação/Profi ssionalização - Debate/Palestra Em Faculdades

Casa Sol Nascente

momento oportuno para a 
aproximação dos adolescentes 
com o Sagrado e com a 
história. 

Objetivando estimular a 
autonomia e emancipação 
ao adolescente em situação 
de fragilidade, tornando-o 
protagonista de sua 
própria história, a Casa Sol 
Nascente viabiliza também a 
profi ssionalização e a cidadania 
dos jovens, encaminhando-os 
para retirada dos documentos 
básicos. O Programa age 
também como facilitador no 
processo de profi ssionalização, 
encaminhando os adolescentes a 
cursos profi ssionalizantes.

Rap da Pastoral do Menor
(Letra e Música produzidos por adolescentes 
de Liberdade Assistida, Casa Sol Nascente)

Refrão (2x)
O que nos une é o amor , 
O amor que Cristo ensinou, ÔÔÔÔ 
Amor pelo perdido, 
Também pelo excluído 
Que vive sua vida em situação de risco
Que tem sonhos de ser feliz também de 
estudar 
Ter a família unida e com certeza ter um lar 
Paz entre os inimigos
Ter uma família, ser bem sucedido na 
caminhada da vida
Somos pessoas que ensinam, e dão orien-
tação 
Estamos sempre prontos 
A estender as mãos 
No serviço comunitário, Liberdade Assistida 
Nas unidades de internação 
Nós fazemos visitas 
Nós somos guerreiros e não lutamos sós 
A serviço da vida, Pastoral do menor 
Somos uma multidão 
Que milita noite e dia
Criança e adolescente é o que nos inspira 
Nós temos quatro eixos que nos dão 
direção
 Todos são importantes 
Cada um com a sua missão 
Justiça, Solidariedade e Organização
E a Espiritualidade eu não me esqueço dela 
não
A caminhada é longa
E não vamos parar 
Não importa o que aconteça 
Nós vamos continuar
Refrão (2x)
O que nos une é o amor,
O amor que Cristo ensinou, ÔÔÔÔ

Garantidos os direitos básicos 
dos adolescentes, a Casa Sol 
Nascente procura conduzi-
los a espaços de visibilidade 
social, nos quais possam ser 
escutados e reconhecidos como 
cidadãos que são. “É efetiva 
a participação dos jovens em 
espaços como a Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Serra,  as 
faculdades e universidades, onde 
o debate é levado também à 
academia, a fi m de sensibilizar 
e fazer pensar os estudantes e 
acadêmicos, atores de muitos 
processos de mudança sócio-
política”, informa Sônia Amancio, 
coordenadora do sub regional 
leste 2, ES.

Espiritualidade também faz parte 
da proposta da Pamen, a partir 
de seu carisma, realiza várias 
ações, a nível arquidiocesano 
e estadual, que oferecem 
mecanismos para o cumprimento 
efetivo do PIA (Plano Individual de 
Atendimento) dos adolescentes. 
Dentre estas atividades: a 
RECRIPAM, momento anual 
de recreação para os projetos 
que integram a Pamen 
Arquidiocesana; Via Sacra pelas 
ruas da cidade, com a presença e 
a vivências de todas as crianças 
e adolescentes atendidos pelos 
programas da pastoral.
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