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P. JUSTO
ERNESTO
PICCININI
INSPETOR SALESIANO

O grande sonho de Dom Bosco acontece 
diariamente em todas as nossas obras 
sociais presentes em diversos municípios 
do Estado de São Paulo. Dom Bosco 

sonhava com uma multidão de pessoas envolvidas 
em proporcionar às crianças e aos jovens melhores 
condições de vida, de estudo e de trabalho. Todas 
as Obras Sociais da Inspetoria Salesiana de São Paulo 
oferecem aos seus atendidos esta oportunidade de 
sonharem com uma vida melhor, com oportunidade 
de estudo e de formação profissional que os ajude 
a responderem às necessidades da vida.

O olhar voltado para o futuro da juventude é uma 
atitude de todos aqueles que pensam num mundo 
melhor. Se formarmos bem os jovens, teremos 
a certeza de que a sociedade será melhor e 
poderemos, amanhã, colher bons frutos. Vamos 
investir na juventude!

E é pensando neste investimento que temos 
encontrado, como Inspetoria Salesiana de São Paulo, 
muitas pessoas e empresas que se unem a nós na 
formação e promoção da Juventude. Tornam-se 
nossos colaboradores, apoiadores e financiadores 
dos projetos e das ações desenvolvidas com este 
propósito. A todos, a nossa imensa gratidão. 

Os Poderes Públicos, tanto o Federal, quanto o Esta-
dual e o Municipal, são nossos parceiros indispensá-
veis na concretização dos nossos projetos. A eles, a 
nossa eterna gratidão. Sem o apoio e a participação 
deles, não poderíamos realizar tanto bem. Todos 
saem ganhando com isto: tanto o Poder Público, 
quanto a Inspetoria Salesiana e, sobretudo, as crianças, 
os adolescentes, os jovens e suas famílias.

Nossa gratidão a todos os colaboradores que, com 
dedicação e empenho, tornam possível e real a 
construção do sonho de cada criança e jovem; o 
nosso reconhecimento aos Salesianos Consagrados 
que gastam suas vidas nesta missão de serem sinais 
e portadores do amor de Deus a toda a juventude.

Em nossa luta do dia a dia, reafirmamos a nossa 
prioridade absoluta pelos jovens, em especial, os 
mais pobres e abandonados, educando-os, como 
fez Dom Bosco, para serem “Bons Cristãos e Hones-
tos Cidadãos”.

A todos a nossa gratidão. O nosso trabalho faz a 
diferença, torna o mundo melhor.

Deus nos acompanhe e nos ajude sempre.
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HISTÓRIA DA  
CONGREGAÇÃO

No dia 8 de dezembro de 1841, São João Bosco conhe-
ceu, em Turim, o seu primeiro aluno, enquanto 
se preparava para celebrar a missa da Imaculada 
Conceição. Foi quando viu como o sacristão da 

igreja de São Francisco de Assis de Turim agredia um jovem, 
porque este não sabia ajudar na Missa. Dom Bosco se comoveu 
e atendeu o menino, que se chamava Bartolomeu Garelli, tinha 
16 anos, era órfão e analfabeto. O menino se sentiu cativado 
pela proximidade com o futuro santo e voltou no domingo 
seguinte com uma dezena de garotos como ele.

Esse foi o início da Pia Sociedade de São Francisco de Sales, 
conhecida como Congregação Salesiana, centrada em uma 
profunda devoção à Virgem Maria. Foi o começo do Oratório 
Festivo Salesiano e também do Sistema Preventivo de Dom 
Bosco, que buscava tirar os jovens mais necessitados das ruas 
e profissionalizá-los.

O Sistema é baseado numa pedagogia que tem como pila-
res a razão, a religião e o amor, fundamentado na Caridade 
Pastoral. Continua dando muitos frutos até hoje, com a meta 
de formar “bons cristãos e honestos cidadãos”.

DEVOÇÃO À MARIA  
IMACULADA E AUXILIADORA

A devoção de Dom Bosco à Nossa Senhora vem desde criança, 
influenciado por sua mãe, Margarida, que lhe ensinou desde 
muito cedo a rezar e se consagrar à Virgem Maria. Durante toda 
sua vida, Nossa Senhora teve papel central. Quando criança, 
Maria lhe apareceu em sonhos e foi em um dia da Imaculada 
Conceição que teve início sua obra junto aos meninos mais 
necessitados.

Com o passar do tempo, conheceu o título de Auxiliadora dos 
Cristãos e passou a chamá-la Maria Imaculada Auxiliadora. São 
João Bosco foi um grande propagador da devoção à Auxiliadora 
dos Cristãos, deixando-a conhecida como a “Nossa Senhora de 
Dom Bosco”. Na década de 1860, construiu a Basílica de Nossa 
Senhora Auxiliadora, em Turim.

Dom Bosco sempre ensinou o povo a recorrer ao auxílio da 
Mãe e, ao fim da sua vida, afirmou: “foi Ela quem tudo fez”. Ela foi 
mestra e inspiração para o santo cuidar de seus jovens e nunca 
o desamparou.

Dom Bosco nasce
em Becchi, Itália

1815

Dom Bosco tem o seu  
primeiro grande sonho

1824

Dom Bosco entra no seminário 
de Chieri

1835

Dom Bosco é ordenado e inicia 
sua obra em Turim

1841

Dom Bosco reúne os jovens 
em um internato-escola 

1847

Dom Bosco cria uma escola 
profissional 

1853

Dom Bosco funda a Congrega-
ção Salesiana na Itália

1859

Primeiro salesiano coadjutor 
entra na Congregação

1860

Os primeiros salesianos  
fazem os votos religiosos

1862

A Igreja aprova a Congregação 
Salesiana

1864

A Igreja reconhece 
oficialmente as Constituições 
Salesianas

1874

A 1ª casa salesiana é fundada 
fora da Itália: Nice e França

1º grupo de salesianos é 
enviado à América do Sul: 
Argentina

1875

Dom Bosco, Pai e Mestre da 
juventude, falece

Beato Miguel Rua é nomeado 
como 1º sucessor de Dom Bosco

1888

Dom Bosco é beatificado

1929

Dom Bosco é canonizado

1934

SALESIANOS
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1.915
PRESENÇAS

PELO 
MUNDO

5
CONTINENTES

33
GRUPOS DA FAMÍLIA

SALESIANA

1.800
CASAS SALESIANAS

92
CASAS SALESIANAS 

NO BRASIL

90
INSPETORIAS

+400MIL
MEMBROS DA

FAMÍLIA SALESIANA

14MIL
SALESIANOS

+650
SALESIANOS
NO BRASIL

134  
PAÍSES

DE SANTIAGO 
A PEQUIM

Na noite entre 9 e 10 de abril de 1886, em um dos seus maiores e proféticos sonhos 
missionários, Dom Bosco sobrevoa o mundo juntamente com alguns dos seus 
jovens, guiado por uma pastorinha. Os jovens leem os cartazes das cidades que 
desfilam por de baixo deles: Valparaíso, Santiago, depois montanhas, colinas e 

mares e “Pequim!”. Gritam todos ao mesmo tempo.

“Bem”, diz a Pastorinha, “agora traça uma linha única de uma extremidade à outra, de Santiago 
a Pequim, marca um centro no meio da África e terás uma ideia exata daquilo que os Sale-
sianos devem fazer”. “Mas como posso fazer tudo isto?”, questiona Dom Bosco, “As distâncias 
são imensas, os lugares difíceis e os Salesianos, poucos”. “Não te preocupes. Farão isto os teus 
filhos, os filhos dos teus filhos e os filhos deles”.

Os pontos do mapa mostram as 90 Inspetorias Salesianas espalhadas pelo mundo.
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SOBRE A REDE 
SALESIANA BRASIL
 
Os Salesianos de Dom Bosco (SDB) e as Filhas de Maria Auxi-
liadora (FMA), mais conhecidos como Salesianos e Salesianas, 
são ordens religiosas católicas fundadas por São João Bosco e 
Santa Maria Domingas Mazzarello. Presentes no Brasil desde 
1883 e 1892, respectivamente, atuam tradicionalmente na 
educação e assistência social. Organizados de forma autô-
noma, possuem universidades, escolas e obras sociais, com 
administrações próprias e tendo como marca distintiva o 
método educativo denominado Sistema Preventivo de Dom 
Bosco. A partir de 2002, seguindo a tendência do momento, 
passaram a se organizar como Rede Salesiana de Escolas 
(RSE) integrando as presenças dos SDB e das FMA no campo 
do ensino formal. A partir de 2012, constituiu-se como Rede 
Salesiana Brasil (RSB), alcançando, com igual articulação e ação 
em rede, as Obras e Presenças das áreas Sociais, de Comuni-
cação e, mais recentemente, das Instituições Universitárias 
Salesianas. A RSB integra-se e articula-se com as inspetorias 
dos Salesianos de Dom Bosco e das Filhas de Maria Auxiliadora 
de todo o Brasil e a Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora é 
uma dessas inspetorias que se integrou à Rede Salesiana Brasil.

RSB SOCIAL
 
A RSB Social é a dimensão social da Rede Salesiana Brasil. Se constitui como uma 
comunidade educativa nacional para articulação, promoção e fortalecimento dos 
projeto e programas sociais salesianos. 

A Ação Social Salesiana em rede, compreendida como ação planejada e com visão 
de futuro, tem como pilares de referência o Sistema Preventivo de Dom Bosco e os 
Direitos Humanos, a Educação Social e a Preventividade. 

Missão
Promover o desenvolvimento integral das novas gerações e a superação das diferentes 
formas de pobreza e exclusão social, tendo as virtudes cristãs e o carisma salesiano 
como referências para apoiar jovens nas suas opções fundamentais de vida, que cons-
troem uma sociedade em pastoral.

Valores
• Espiritualidade; 
• Respeito aos direitos humanos; 
• Ética, enquanto compromisso com os valores cristãos; 
• Solidariedade; 
• Preventividade; 
• Sistema Preventivo Salesiano, enquanto legado de Dom Bosco e de Madre Mazzarello; 
• Trabalho em rede; 
• Competência e fidelidade; 
• Família, como base da sociedade e primeira escola de virtudes cristãs;
• Protagonismo das crianças, dos adolescentes e dos jovens enquanto sujeitos de direito.

A Rede Salesiana de Escolas é 
criada: SDB e FMA de todo o 
Brasil

2002

Começa a articulação da 
Rede Salesiana de Ação Social 
(RESAS) SDB.

Começa a articulação da 
Rede Salesiana de Ação Social 
(RESAS) FMA.

2005

2009

RSB é criada: ação conjunta 
SDB e FMA Brasil

2012

RSB Social se concretiza, 
unindo RESAS SDB e FMA

2014

São 138 anos de história 
por todo o Brasil.
Somos a maior 
instituição educacional 
do mundo, porque 
em Rede as ideias 
acontecem!
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Ação socioeducativa
de resultados

Construção de 
competências das novas

 gerações para a vida

Escaneie o QR Code para 

ter acesso aos cadernos 

de Compromissos 

Fundamentais da Ação Social 

Salesiana em Rede no Brasil.

Fortalecimento
da família

Cooperação para o
desenvolvimento

com enfoque social

 

Promoção dos direitos 
humanos das crianças, dos
adolescentes e dos jovens

Gestão social e 
atuação em rede

Estes seis compromissos formam a agenda de assuntos prioritários 
que a ação social salesiana em rede assume e segue. São eixos 
temáticos, dos quais, desdobram-se as atividades de campo 
realizadas pelas presenças sociais dos Salesianos no território. 

Olhar para o território é opção para encontrar, a partir da comunidade 
e suas demandas, o caminho para uma permanente renovação da ação 
salesiana, mantendo-a viva e atual. Os Compromissos Fundamentais são 
o ponto de partida para a articulação operativa da ação social salesiana 
em rede no Brasil e na Inspetoria Salesiana de São Paulo. 

COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS DA AÇÃO 
SOCIAL SALESIANA EM REDE NO BRASIL

Fortalecimento da Família
Zelar pela família, referência primordial no processo de formação pes-
soal e comunitária. Caminho próspero para organizar e construir uma 
sociedade harmoniosa e formada por pessoas de bem. 

Promoção dos Direitos Humanos das Crianças, 
dos Adolescentes e dos Jovens
Assegurar o respeito e a efetivação ao Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), das leis que dele emanam e a daquelas que o complemen-
tam, com a afirmação de que só assim conseguiremos a construção 
e a manutenção de uma sociedade justa, pacífica, solidária e com 
oportunidades iguais para todos.

Gestão Social e Atuação em Rede
Buscar um novo paradigma de gestão orientada para o desenvolvi-
mento social, dirigida às pessoas, afirmando a articulação e a integração 
de indivíduos e organizações em redes (do Estado, do mercado e da 
sociedade), para a efetividade das políticas públicas.

Ação Socioeducativa de Resultados
Educar as crianças e os jovens como caminho para a convivência no 
respeito, na tolerância e na superação de todo estigma que imprime 
no jovem a identidade de causador da violência presente na sociedade.

Cooperação Para o Desenvolvimento Com Enfoque Social
Promover a sinergia entre pessoas e organizações públicas, da iniciativa 
privada e da sociedade civil organizada para animar os processos de 
desenvolvimento social.

Construção de Competências das Novas Gerações Para a Vida
Promover o desenvolvimento individual e social das novas gerações, 
apoiando seu envolvimento proativo no cotidiano pessoal, na comu-
nidade e na vida cívica do país. Compromisso de fomentar a constru-
ção e o amadurecimento de competências para a vida (emocionais, 
intelectuais, profissionais, espirituais, dentre outras).



A ação “Em Rede Contra a Fome” 
trata-se de uma iniciativa da 
Rede Salesiana Brasil, a qual 
destinará uma quantia inicial 
para apoiar as obras sociais 
salesianas de todo o Brasil, em 
ações de combate à fome em 
suas regiões.
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SOBRE A INICIATIVA

A União Pela Vida (UPV) é uma iniciativa da Rede Sale-
siana Brasil (RSB) para unir pessoas e empresas que 
desejam contribuir com o ideal de Dom Bosco – pai 
e mestre da juventude e fundador da Congregação 

Salesiana – de formar “bons cristãos e honestos cidadãos”.

Desde 1995, a UPV aproxima doadores a centenas de projetos 
sociais desenvolvidos por salesianos e salesianas em todo o 
Brasil, desde que aqui chegaram em 1883. Esses projetos fazem 
parte da RSB Social e levam cidadania e esperança para milhares 
de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulne-
rabilidade social.

Pelo portal ou aplicativo da UPV, de forma prática e ágil, é pos-
sível fazer uma doação ou optar por contribuição mensal. Indi-
víduos ou empresas podem realizar a doação para uma obra 
social específica ou diretamente para a UPV-Nacional.

Ao escolher a UPV-Nacional, seu recurso será destinado para o 
Escritório Central da RSB Social, e encaminhado para aquelas 
obras que necessitem de uma atenção especial ou que execu-
tam projetos com desafios maiores e em regiões mais carentes.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
• Ação Complementar à Escola
• Acolhimento Institucional
• Atenção à Família
• Educação Formal
• Formação Profissional
• Medidas Socioeducativas
• Práticas Esportivas
• Promoção da Cultura
• Promoção da Saúde

upv.org.br uniaopelavida

Escaneie o QR Code para 
acessar o site da UPV
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SOBRE A INSPETORIA
 

Atualmente, possui 18 comunidades religiosas salesia-
nas, canonicamente erguidas, que atuam no Estado 
de São Paulo, com obras sociais, escolas, instituições 
de ensino superior, paróquias e casas de formação nas 

cidades de Americana, Araraquara, Araras, Campinas, Campos do 
Jordão, Cruzeiro, Guarujá, Lorena, Pindamonhangaba, Piracicaba, 
São Carlos, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

São 141 religiosos Salesianos de Dom Bosco (SDB) na Inspetoria 
de São Paulo, entre padres e salesianos leigos. Além dos SDB, há 
outros grupos que formam a Família Salesiana: Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora, Associação das Damas Salesianas, Associação 
de Maria Auxiliadora, Associação dos Salesianos Cooperadores, 
Comunidade Canção Nova, Congregação das Irmãs da Caridade 
de Jesus, Ex-alunos de Dom Bosco, Voluntárias de Dom Bosco e 
Voluntários de Dom Bosco.

Região Capital

1- SP Casa Inspetorial
1.1 - Reitoria UNISAL
1.2 - Abrigo Dom Bosco
1.3 - CEI Coração de Jesus
2 - SP Mooca
3 - SP Bom Retiro
4 - SP Itaquera
5 - SP Jardim Nordeste
6 - SP Pio XI
6.1 - SP Lapa
7 - SP Santa Teresinha

Região Paulista

8 - Americana
9 - Araras
10 - Campinas Liceu Salesiano 
10.1 - Campinas São José
11 - Campinas Vida Nova
12 - Piracicaba
13 - São Carlos
13.1 - Araraquara
14 - Sorocaba
15 - Guarujá

Região Vale do
Paraiba

16 - Cruzeiro
16.1 - Lavrinhas
17 - Lorena 
18 - Pindamonhangaba Liceu
18.1- Pindamonhangaba Jataí
19 - São José dos Campos
20 - Campos de Jordão

9
8

15

13

12
1011

14

18 16

19
17

7

1 3
5 4

6

20

2

MAPA DE ATUAÇÃO

1ª casa salesiana é fundada no 
Estado de São Paulo, na cidade 
de São Paulo

1885

2ª casa salesiana é fundada no 
Estado de São Paulo, na cidade 
de Lorena

1890

1ª Inspetoria Salesiana do Brasil 
é fundada: Nossa Senhora 
Auxiliadora

1896

A sede da Inspetoria é 
transferida de Lorena para São 
Paulo

1908

INSPETORIA  
SALESIANA DE 
SÃO PAULO

ESCOLAS

SOCIAL

ENSINO  
SUPERIOR

11
ESCOLAS

+21 MIL
ATENDIDOS

8
UNIDADES

237
PROFESSORES

1.399
COLABORADORES

579
COLABORADORES

9.286
ALUNOS

+2M
ATENDIMENTOS

18
OBRAS

9215
ALUNOS
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MNEAS - Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social. CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social. CONSEASSP 
- Conselho Estadual de Assistência Social. CONDICAR - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araras. 
COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo. CMDCA - Coselho Municipal da Criança e Adolescente. CMAS 
- Conselho Municipal de Assistência Social. COMITÊ DE GESTÃO -  Comitê de Gestão Colegiada do Sistema de Garantia de 
Direitos das Crianças e dos Adolescentes Vitimas ou Testemunhas de Violência.

* - Em memória de Cleide Fernandes dos Santos, ex-aluna e Gerente do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes (SAICA) na Obra Social Dom Bosco -Itaquera (falecida em 2021, ano de publicação deste Relatório) e daqueles que 
se foram também vítimas da covid-19.

CONSELHO LOCAL REPRESENTANTE

ATUAÇÃO NACIONAL
MNEAS

Brasil Carlos Nambu
CNAS

Conselho Nacional de Orientação e Acom-
panhamento de Violências Sexuais (CNBB) Brasil Ronnaldh Alexandre

ATUAÇÃO ESTADUAL
CONSEAS SP São Paulo Carlos Nambu

Articulação das Medidas Socioeducativas São Paulo Ronnaldh Alexandre

A Rede Salesiana Brasil de Ação Social, em 
estudos, reflexões e debates coletivos, 
chegou a um indicativo da importância 
e necessidade de contribuir como Rede 
nas pautas e demandas que impactam 

na vida das crianças, adolescentes e suas famílias. 

O “Controle Social”, como prevê a Constituição Federal 
de 1988, é uma forma de participação da Sociedade Civil 
na fiscalização das ações do Estado. É um instrumento 
democrático para o  exercício do “Poder” comparti-
lhado do Governo e Sociedade Civil. A Sociedade Civil 
traz suas demandas, fiscalizando e avaliando as ações 
governamentais frente à Política Pública.

Esse Controle Social das ações dos governantes e fun-
cionários públicos é importante para assegurar que os 
recursos públicos sejam bem empregados em benefí-
cio da coletividade. É a participação da sociedade no 
acompanhamento e verificação das ações da gestão 
pública na execução das políticas públicas, avaliando 
os objetivos, processos e resultados.

A participação popular colabora com a solução dos 
problemas ou levantamento de ações deficitárias, 

CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 
NO DEBATE E DELIBERAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

INSERÇÃO 
POLÍTICA ATUAÇÃO MUNICIPAL

CMAS Americana Renan Ribeiro Poleto

CMAS Americana Elisangela Ribeiro de Castro

CMDCA Americana Renan Ribeiro Poleto

CMDCA Americana Ariana Polo

CMAS Araras Marcelo Costa

CONDICAR Araras Marcelo Costa

CMAS Campinas-SP Josefa Hermínia Guirau

CMDCA Campinas-SP Carlos Eduardo R. Sacolli

CMDCA Lorena Wanessa Andrea da Silva Vieira

CMAS Lorena Alexandro Rodrigo Viana Dias

CMAS Pindamonhangaba Sarah Brega Nunes Bastos

Comitê de Gestão Colegiada Pindamonhangaba Sarah Brega Nunes Bastos

Comitê de Gestão Colegiada Pindamonhangaba Mayara Costa Faria

CMDCA Pindamonhangaba Carlos Roberto Murta Junior

CMDCA Pindamonhangaba William Bonafé

CMDCA Pindamonhangaba Michelle Causso

CMDCA São Carlos Thauana Léticia Felicio

CMDCA São Carlos Elizangela Pessoa Polizel

CMAS São Carlos Maria Aparecida Pereira

CMAS São Carlos Claudia Scardino Lima Pizzol

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR São Carlos Elizangela Pessoa Polizel

Conselho da Comunidade de Lorena São Paulo Ronnaldh Alexandre

COMAS
São Paulo Carlos Nambu

CMDCA

Fórum Municipal de Educação Infantil São Paulo Rosângela Monteiro da Silva

Fórum Municipal de Educação Infantil São Paulo Lilian Damaceno Santana Valerio

Fórum Municipal de Educação Infantil São Paulo Liliane Nascimento dos Santos

Fórum Municipal da Assistência Social São Paulo Cleide Fernandes dos Santos*

Fórum Municipal da Assistência Social São Paulo Maria Telma Fernandes Pinto

Fórum Municipal da Assistência Social São Paulo Ivani Aparecida dos Santos

Fórum Municipal do Idoso São Paulo Maria Inês Santana Ferreira

contribuindo com caminhos que possam forta-
lecer a eficácia. Por isso, os Salesianos e Filhas de 
Maria Auxiliadora se fazem presentes na partici-
pação efetiva nos espaços de Controle Social, tais 
como, Conselhos de Direitos, Fóruns, Movimentos 
e Coletivos que tratem de temas relacionados às 
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

Mesmo diante desse momento desafiador da 
pandemia, a Rede participa, permanentemente, 
das agendas políticas regionais, estadual e nacio-
nal, nos protocolos de saúde, levando o carisma 
salesiano e contribuindo para as políticas públi-
cas na defesa dos Direitos Humanos de crianças, 
adolescentes, jovens e suas famílias, na assistência 
social, na educação, dentre outros.

Diante da diversidade presenciada e acreditando 
nesta visão, são agregadas pautas e ações coletivas 
que vão além das demandas institucionais, pois, a 
conquista da Sociedade nesses espaços é também 
uma conquista nossa, e leva ao entendimento 
da necessidade do fortalecimento dos trabalhos 
conjuntos com atores externos.
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R$78.716.729,22INVESTIMENTO
TOTAL ANUAL

DESPESAS POR CATEGORIA

INVESTIMENTO

22,12%
OUTROS

8,84%
MATERIAIS

7,97%
ESTRUTURA

O cenário no ano de 2020 foi de grandes 
transformações. Mais do que nunca, 
o trabalho social desenvolvido pelas 
obras sociais da Inspetoria Salesiana de 

São Paulo se mostrou imprescindível para amenizar 
as vulnerabilidades sofridas pelos mais de 20 mil 
beneficiários que passaram pelos diversos serviços, 
programas e projetos realizados.

Mesmo em um cenário pandêmico que gerou 
desemprego, insegurança financeira, social e ali-
mentar, a Inspetoria Salesiana de São Paulo investiu, 
através da ação desenvolvida em 18 obras sociais 
no ano de 2020, quase oitenta milhões de reais.

A atuação das obras sociais se deu primordialmente 
por meio de convênios públicos e parcerias privadas. 
Mais de 40% de toda a verba recebida pelas obras 
sociais salesianas foi proveniente de convênios e 
parcerias com os municípios onde estão localiza-
das, e um pouco mais  de 12% foi proveniente das 
parcerias com a iniciativa privada.

Os investimentos realizados geraram oferta de tra-
balho e o pagamento de salários de quase 1.400 
colaboradores, propiciaram à aquisição de materiais 
pedagógicos e esportivos, e o custeio da realização 
das mais diversas atividades. Os recursos recebidos 
também possibilitaram a oferta de alimentação aos 
atendidos, de modo especial com a aquisição de 
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INVESTIMENTO EM 
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0,17%
CAPACITAÇÃO

60,90%
FOLHA SALARIAL

cestas básicas para apoiar as famílias durante os 
sucessivos períodos de quarentena, que minaram 
a fonte de recursos de incontáveis famílias. 

Do total investido no último ano, 4,87% foi pro-
veniente de recursos próprios de cada Obra, arre-
cadados ao longo do ano por meio de doações e 
eventos realizados. Este valor foi consideravelmente 
menor que no ano de 2019 já que, em razão da crise 
gerada pela pandemia, houve drástica redução das 
fontes de arrecadação próprias das organizações. A 
Inspetoria Salesiana de Nossa Senhora Auxiliadora, 
por sua vez, aportou 26,8% do total investido em 
2020, um acréscimo de mais de 16% em relação ao 
ano anterior, o que mostra o grande compromisso 
salesiano com a causa social neste momento de 
crise.

Para desenvolver esta missão educativa, estão empe-
nhados mais de 600 educadores, monitores, pro-
fessores e instrutores. As equipes técnicas contam 
com mais de 100 profissionais. Parte importante 
deste grande time são os mais de 500 profissionais 
da área administrativa e operacional que mantém o 
funcionamento da infraestrutura das obras sociais. A 
todos eles, somam-se inúmeros religiosos consagra-
dos dos Salesianos de Dom Bosco que, de maneira 
voluntária e com dedicação exclusiva, empenham 
diariamente suas vidas neste “vasto movimento 
em favor da vida”.
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N° LOCAL OBRA SOCIAL ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO

1 Bom Retiro Instituto Dom Bosco 1.307 86 R$ 6.528.611,03

2 Campos Elíseos Abrigo Dom Bosco 
para Catadores 76 9 R$ 585.997,00

3 Campos Elíseos CEI Coração de 
Jesus 86 13 R$ 566.783,24

4 Itaquera Associação Benefi-
ciente Bom Pastor 673 90 R$ 2.503.621,48

5 Itaquera Obra Social Dom 
Bosco 11.531 585 R$ 

28.497.687,56

6 Jardim Nordeste Centro Social Santa 
Luzia 1.853 173 R$ 10.151.129,53

7 Lapa Centro Juvenil Sale-
siano Dom Bosco 430 29 R$ 2.641.567,80

8 Mooca CEDESP Mooca 330 7 R$ 475.074,00

9 Americana Casa de Dom Bosco 126 12 R$ 510.580,73

10 Araraquara
Lar Juvenil Ara-
raquarense São 
Domingo Sávio

143 10 R$ 465.053,79

11 Araras Oratório São Luiz 197 13 R$ 661.911,47

12 Campinas Obra Social São João 
Bosco 2.144 191 R$ 18.037.723,75

13 São Carlos Salesianos São 
Carlos 739 51 R$ 2.554.146,39

14 Campos do Jordão Obra Social Santa 
Clara 300 38 R$ 48.003,14

15 Lorena CEDESP São Luiz 398 23 R$ 1.161.780,00

16 Pindamonhangaba Projeto Jataí 531 31 R$ 1.096.268,07

17 Pindamonhangaba Liceu Coração de 
Jesus 424 36 R$ 2.108.453,23

18 São José dos 
Campos

Obra Social Padre 
Rodolfo Komorek 511 2 R$ 122.337,01

REGIÃO ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO ATENDIMENTOS

Capital 16.286 992 R$ 51.950.471,64 1.952.018

Paulista 3.349 277 R$ 22.229.416,13 226.679

Vale do Paraiba 2.164 130 R$ 4.536.841,45 223.727

ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO ATENDIMENTOS

21.799 1.399 R$ 78.716.729,22 2.402.424

*Funcionários próprios, funcionários cedidos, tercerizados, voluntários e apenados.

DADOS GERAIS - OBRAS SOCIAIS (ANUAL)

DADOS GERAIS - REGIÕES (ANUAL)

TOTAL (ANUAL)
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DESDE 1919
Desde 1919, o Instituto Dom Bosco, São Paulo 

SP, Unidade Bom Retiro, atua com crianças, jovens e 
adultos baseando-se na pedagogia de Dom Bosco, 
que tem como princípios: razão, religião e carinho, 
fortalecendo o relacionamento interpessoal e a 
convivência familiar e social. O IDB forma seus edu-
candos humana e profissionalmente, com envol-
vimento da comunidade e corresponsabilidade 
das famílias, oferecendo cursos atuais e atividades 
diversificadas e atrativas.

Os Núcleos no Bom Retiro e na Vila Paulistana 
criam novas perspectivas com o apoio de uma 
equipe de Educadores capacitados para desenvol-
verem competências por meio do ensino técnico 
associado à formação humana e orientação para o 
mercado de trabalho, além de oficinas de música, 
capoeira, dança, atividades corporais e lúdicas para 
crianças e pré-adolescentes. A Unidade Vila Paulis-
tana, localizada na Zona Norte de SP, teve início no 
ano de 2001.

Hoje, os serviços contam com o convênio da 
Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria 
Municipal Assistência e Desenvolvimento Social, 
da iniciativa privada e de admiradores do trabalho 
desenvolvido em prol da juventude. Centenas de 
famílias de baixo poder aquisitivo são atendidas com 
serviços gratuitos, distanciando-os de perigos sociais 
e suprindo necessidades básicas como alimentação 
equilibrada e saudável, assistência odontológica, 
acompanhamento psicológico e orientações para 
a vida em família e sociedade.

CCA - Centro para Criança e Adolescente; CEDESP - Centro de 
Desenvolvimento Social e Produtivo.

salesianossp.org.br/osbomretiro

1- INSTITUTO DOM BOSCO
Bom Retiro - SP

CNPJ: 60.802.154/0001-29
Padre Hélio Espínula Soares Pinto (Diretor)
Praça Cel. Fernando Prestes, 233 - Bom Retiro
01124-060 São Paulo – SP

Nº ATENDIDOS
CCA 601

CEDESP 691

JOV. APRENDIZ 15

TOTAL
(POR ANO) 1.307

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 6.528.611,03

AG: 0762
CC: 13000048-9

salesianos@idb.org.br

+55 (11) 3329-7999

FUNCIONÁRIOS
86

ALIMENTAÇÃO
222.218
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DESDE 2001

O Abrigo Dom Bosco iniciou suas atividades em 
23 de fevereiro de 2001, no bairro de Campos Elíseos, 
região central da cidade de São Paulo. O objetivo 
é atender pessoas que trabalham no mundo do 
subemprego como catadores de materiais reci-
cláveis, que usam carroças como ferramenta de 
trabalho e, muitas vezes, como seu dormitório. O 
Abrigo busca promover a autonomia destas pes-
soas e a saída qualificada das ruas, retornando às 
famílias ou as moradias autônomas com geração 
de renda formal ou informal. Estas pessoas exercem 
um trabalho de relevância social e ambiental para 
a cidade, são marcados pelas condições insalubres, 
perigosas, penosas e de baixa remuneração. Este 
apoio concreto quer acabar com a intermediação 
do atravessador e dar condições dignas de moradia 
e trabalho. O serviço funciona 24 horas por dia, com 
capacidade de atendimento de 55 moradores, tanto 
homens, quanto mulheres. Oferecer cama, local para 
banho e sala de TV. Os abrigados recebem café da 
manhã todos os dias, podem lavar roupas, fazer suas 
refeições e, além do acolhimento, são preparados 
para retorno ao mercado de trabalho com a inserção 
em oficinas de reciclagem, cooperativas e associa-
ções, e orientação para acesso à documentação 
pessoal. O Abrigo também tem um canil e acolhe 
os animais de estimação dos catadores, tendo limite 
de um por pessoa. Este é um dos diferenciais do 
Abrigo  Dom Bosco, que entende a importância 
e respeita a vontade dos seus abrigados de terem 
seus companheiros consigo. Outro ponto que dife-
rencia o Abrigo Dom Bosco de outros espaços  de 
acolhimento, é o estacionamento oferecido para 
as carroças  dos catadores, com espaço demarcado 
para cada uma delas.

salesianossp.org.br/osabrigodb

Campos Elíseos - SP
CNPJ: 60.463.072/0001-05
Padre Luís Otavio Botasso (Diretor)
Alameda Dino Bueno, 735  - Campos Elíseos
01217-000 São Paulo – SP

2 - ABRIGO DOM BOSCO 
PARA CATADORES

Nº ATENDIDOS

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 585.997,00

AG: 0609
CC: 25800-9

abrigodb@liceusp.com.br

+55 (11) 3361-3161

FUNCIONÁRIOS
9

ALIMENTAÇÃO
21.600

ABRIGO 76

TOTAL
(POR ANO) 76
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DESDE 1994
O CEI Coração de Jesus foi inaugurado dia 12 de 

outubro de 1994, e localiza-se na região central de 
São Paulo, no bairro dos Campos Elíseos. A institui-
ção tem por finalidade cuidar e educar crianças de 
0 a 3 anos e 11 meses, que moram nos arredores 
ou são filhos de trabalhadores do bairro. Em sua 
maioria, atende famílias de média e baixa renda. As 
iniciativas buscam desenvolver as crianças em suas 
habilidades e valores, inspiradas em Dom Bosco, 
no cuidado pelos mais novos e necessitados. É 
um espaço coletivo que contribui para a vivência 
da infância numa perspectiva de construção da 
identidade social e cultural, integrando o cuidar e 
educar, em ação complementar à da família (LDB 
nº 9.394/96). Em 2020, o ensino presencial foi sus-
penso, devido à Pandemia causada pela COVID-19, 
porém, nos organizamos e nos adaptamos ao novo 
cenário de ensino à distância. Sendo assim, houve 
necessidade de replanejarmos os objetivos de 
aprendizagem, para que o distanciamento fosse o 
menos agressivo possível e disponibilizamos plata-
formas on-line para formação da equipe, para que 
orientassem os pais e responsáveis, principalmente, 
nos cuidados com a saúde e contra o contágio. Os 
desafios foram grandes, mas precisávamos mini-
mizar este afastamento e a tecnologia foi a grande 
aliada, sempre com o objetivo propiciar às famílias 
momentos reflexivos que elevassem a autoestima 
e vivências com interação familiar. Além de todo o 
impacto emocional causado pela pandemia, o CEI 
não deixou de lembrar das dificuldades financeiras 
que as famílias enfrentaram, por isso, distribuiu 
cestas básicas, kits de higiene e limpeza, álcool em 
gel e cartão merenda para as famílias atendidas.

salesianossp.org.br/oscoracaodejesus

CNPJ: 60.463.072/0001-05
Padre Luís Otavio Botasso (Diretor)
Alameda Glete, 240  - Campos Elíseos
01215-020 São Paulo – SP

3- CEI CORAÇÃO DE JESUS
Campos Elíseos - SP

Nº ATENDIDOS

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 566.783,24

AG: 0609
CC: 25800-9

diretoria.cei@liceusp.com.br

+55 (11) 3361-3161

FUNCIONÁRIOS
13

ALIMENTAÇÃO
6.411

CEI 86

TOTAL
(POR ANO) 86

CEI - Centro de Educação Infantil.
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DESDE 1983

A Associação Beneficente Bom Pastor é uma 
associação civil de natureza beneficente, filantró-
pica e religiosa, sem fins econômicos e/ou lucra-
tivos, de caráter assistencial social e educacional. 
Possui três Centros de Educação Infantil que aten-
dem crianças de 0 a 4 anos, com o objetivo de 
promover momentos de convívio socioeducativo 
em espaço de igualdade, participação e liberdade 
criando condições para o desenvolvimento global 
da criança. São espaços coletivos que contribuem 
para a vivência da infância numa perspectiva de 
contribuir para a construção da identidade social e 
cultural, integrando o cuidar e o educar, numa ação 
complementar a da família. De forma complemen-
tar, em atendimento ao seu plano estratégico, é 
desenvolvido um Programa de Acompanhamento 
Familiar. No passado, desenvolveu um Projeto de 
Mutirão Habitacional, cujo resultado foi a cons-
trução de 1.020 apartamentos para famílias em 
situação de vulnerabilidade, num condomínio 
denominado “Portal Dom Bosco”. Tem como obje-
tivo promover a formação integral da criança, do 
adolescente e das famílias, buscando a educação 
à fé e à cidadania. Sua missão é contribuir com a 
construção de uma sociedade justa, humana e igua-
litária, por meio de atividades socioeducativas que 
visem a melhoria da qualidade de vida e o pleno 
exercício da cidadania das famílias em situação de 
vulnerabilidade, exclusão ou risco social e pessoal.

salesianossp.org.br/ositaquera

Itaquera - SP
CNPJ: 53.454.971/0001-78
Padre Rosalvino Morán Viñayo (Diretor)
Rua César Domenico, 85
Conjunto José Bonifácio - Itaquera
08255-480 São Paulo – SP

4 - ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE BOM PASTOR

Nº ATENDIDOS

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 2.503.621,48

AG: 0609
CC: 25800-9

AG: 1530-X
CC: 51586-8

FUNCIONÁRIOS
90

ALIMENTAÇÃO
67.651

bpastor@domboscoitaquera.org.br

+55 (11) 2521-3007

CEI 492

OUTROS 181

TOTAL
(POR ANO) 673

CEI - Centro de Educação Infantil.
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DESDE 1981
A Obra Social Dom Bosco atende pessoas de 

todas as idades. A instituição desenvolve três ser-
viços na área da Assistência Social, sendo um na 
Proteção Básica (Serviço de Convívio e Fortale-
cimento de Vínculos), em quatro modalidades 
diferentes (Circo Social, Centro para Crianças e 
Adolescentes, Centro de Desenvolvimento Social 
e Produtivo e Núcleo de Convivência de Idosos) 
para crianças, adolescentes, jovens, adultos e ido-
sos; dois na Proteção Especial (Serviço de Acolhi-
mento Institucional para Crianças e Adolescentes 
e Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviço 
à Comunidade); além de sete programas comple-
mentares (Atenção Integral à Família, Capacitação 
Continuada, Educação Socioambiental, Educa-
ção Sociocomunitária, Gestão de Talentos, Saúde 
Sociocomunitária e Sociocultural). Tem como obje-
tivo promover a formação integral da criança, do 
adolescente, do jovem, do adulto, do idoso e das 
famílias, buscando a educação à fé e à cidadania. 
Sua missão é contribuir com a construção de uma 
sociedade justa, humana e igualitária, por meio de 
atividades socioeducativas que visem a melhoria 
da qualidade de vida e o pleno exercício da cida-
dania das famílias em situação de vulnerabilidade, 
exclusão ou risco social e pessoal.

salesianossp.org.br/ositaquera

Itaquera - SP
CNPJ: 61.882.395/0001-98
Padre Rosalvino Morán Viñayo (Diretor)
Rua Álvaro de Mendonça, 456 - Itaquera
08215-290 São Paulo – SP

5 - OBRA SOCIAL  
DOM BOSCO

Nº ATENDIDOS

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 28.497.687,56

AG: 0682
CC: 10827-9

AG: 0670
CC: 13004045-0

bpastor@domboscoitaquera.org.br

+55 (11) 2521-3007

FUNCIONÁRIOS
585

ALIMENTAÇÃO
1.003.525

CCA 844

CEDESP 3.133

SMSE/MA 222

SAICA 173

CIRCO 1.435

JOV. APRENDIZ 133

OUTROS 5.591

TOTAL
(POR ANO) 11.531

CCA - Centro para Criança e Adolescente; CEDESP - Centro de 
Desenvolvimento Social e Produtivo; SMSE/MA -  Serviço de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; SAICA - Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.
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DESDE 1999

O Centro Social Santa Luzia é uma organiza-
ção sem fins lucrativos, dedicada à educação de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos em situa-
ção de vulnerabilidade social. Fundado em 29 de 
agosto de 1999, inspira-se em Dom Bosco, que 
lutou pelos jovens, em especial, os desfavorecidos 
socialmente. O Centro Social possui Serviço de 
Medidas Socioeducativas, Centro Profissionalizante, 
quatro unidades de Centro de Educação Infantil e 
dois Centros para Criança e Adolescente. Também 
oferece projetos especiais como o Oratório Festivo 
e a Escola Socioesportiva Dom Bosco. Promove 
um espaço adequado para o desenvolvimento 
de atividades socioeducativas, qualificação pro-
fissional com enfoque na inserção no mercado 
de trabalho e na formação humana e cristã para 
que se tornem cidadãos críticos e conscientes. 
São diversos serviços e projetos do Centro Social 
em articulação com a comunidade e os diversos 
amigos e parceiros da obra, num ambiente edu-
cativo qualificado e com equipes comprometidas, 
visando o protagonismo juvenil e interagindo com 
as forças vivas da sociedade.

salesianossp.org.br/osjardimnordeste

Jardim Nordeste - SP
CNPJ: 53.834.560/0001-08
Padre André Simões (Diretor)
Rua da Padroeira, 83 - Jardim Nordeste
03691-130 São Paulo – SP

6 - CENTRO SOCIAL 
SANTA LUZIA

Nº ATENDIDOS

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 10.151.129,53

AG: 1192-4
CC: 108147-0

AG: 1479-6
CC: 45050-2

cgeral@cssantaluzia.org.br

+55 (11) 2045-5000

FUNCIONÁRIOS
173

ALIMENTAÇÃO
139.738

CEI 518

CCA 591

CEDESP 641

SMSE/MA 96

JOV. APRENDIZ 7

TOTAL
(POR ANO) 1.853

CCA - Centro para Criança e Adolescente; CEDESP - Centro 
de Desenvolvimento Social e Produtivo; SMSE/MA -  Serviço 
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; CEI - Centro de 
Educação Infantil.
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DESDE 1988

O Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco foi fun-
dado em 05 de junho de 1988, com o ideal de 
aplicar o Sistema Preventivo de Dom Bosco na 
educação de crianças, adolescentes e jovens caren-
tes da região onde se localiza, na Zona Oeste da 
cidade de São Paulo. A atuação é na área de ação 
complementar à escola, formação profissional, 
práticas esportivas e promoção da cultura. Para 
viabilizar este projeto, conta com parcerias públi-
cas e privadas e doações de pessoas e entidades 
comprometidas com o bem-estar social. Além 
de equipes pedagógicas e de apoio qualificadas, 
oferece infraestrutura adequada aos objetivos 
que pretende alcançar: salas de aula, biblioteca, 
laboratórios, brinquedoteca, refeitório, capela, qua-
dras esportivas, entre outras instalações. O Centro 
Juvenil inspira-se em Dom Bosco, que procurava 
formar “bons cristãos e honestos cidadãos”, por 
meio da educação e da promoção humana. Dom 
Bosco viveu em época de profundas transforma-
ções político-sociais e constatou a necessidade de 
trabalhar de forma preventiva para que não fosse 
necessário utilizar-se, posteriormente, de méto-
dos repressivos. Fruto de sua ação pedagógica, o 
Sistema Preventivo – método educativo baseado 
nos princípios da razão, religião e carinho – é mar-
cado pela convivência familiar do educador com o 
educando, numa relação de amizade que se revela 
como pressuposto de toda a ação educativa.

salesianossp.org.br/oslapa

Lapa - SP
CNPJ: 62.123.336/0011-70
Padre Claudio Andrade Motta (Diretor)
Rua Pio XI, 1380 - Alto da Lapa
05060-001 São Paulo – SP

7 - CENTRO JUVENIL  
SALESIANO DOM BOSCO

Nº ATENDIDOS

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 2.641.567,80

AG: 1572
CC: 7894-5

AG: 4328
CC: 16382-1

administracao@cjdombosco.com.br

+55 (11) 3022-7771

FUNCIONÁRIOS
29

ALIMENTAÇÃO
40.340

CCA 240

JOV. APRENDIZ 58

CEDESP 132

TOTAL
(POR ANO) 430

CCA - Centro para Criança e Adolescente; CEDESP - Centro de 
Desenvolvimento Social e Produtivo.
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DESDE 1974
O Centro Salesiano de Desenvolvimento Social e 

Profissional, fundado em 12 de agosto de 1974, foi 
constituído sob a inspiração dos ensinamentos e 
do carisma de Dom Bosco e nasceu para se aproxi-
mar dos jovens, mostrando-lhes  a importância da 
vida, do ser humano, da família, dos estudos e  dos 
valores. Proporciona aos jovens de baixa renda, de 
acordo com o seu Estatuto e segundo o Sistema 
Preventivo de Dom Bosco, qualificação profissio-
nal, com ensino totalmente gratuito, através dos 
cursos semestrais e trimestrais, oferecidos pela 
instituição. Os serviços e programas promovem 
a integração ao mundo do trabalho oferecendo 
cursos de qualificação profissional, preparação, 
desenvolvimento e cultura como meio para o 
exercício da cidadania, promovendo a inclusão 
social, a educação religiosa e moral. Os jovens 
são preparados profissionalmente, estimulando 
o desenvolvimento da criatividade, liderança, 
autonomia e responsabilidade para enfrentar o 
mercado de trabalho. Tem como valor manter a 
credibilidade e respeito pelas crianças, jovens e 
adultos, expandindo a ação social, educacional e 
religiosa, mantendo o equilíbrio familiar por meio 
da integração e da promoção de ações que visam 
uma estrutura familiar sólida. Em 2020, devido à 
pandemia, o CEDESP adotou medidas restritivas 
para conter a disseminação da COVID-19. Alguns 
cursos da grade de atendimento presencial foram 
suspensos e nova oferta de cursos gratuitos foram 
inseridos na plataforma on-line para os usuários do 
serviço. Ampliou-se o atendimento no programa 
de apoio às famílias, atendendo a comunidade 
e os usuários do serviço, com doações de cestas 
básicas e kits de higiene pessoal.

salesianossp.org.br/osmooca

8 - CEDESP MOOCA
Mooca - SP

CNPJ: 60.927.290/0001-45
Padre Luís Otávio Botasso (Diretor)
Rua Dom Bosco, 441 – Mooca
03105-020 São Paulo – SP

Nº ATENDIDOS
CEDESP 90

OUTROS 240

TOTAL
(POR ANO) 330

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 475.074,00

AG: 0559
CC: 46605-0

AG: 0559
CC: 53480-3

gerencia@centrosalesiano.com.br

+55 (11) 98355-9966

FUNCIONÁRIOS
7

ALIMENTAÇÃO
2.377

CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo.
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4140

DESDE 1992
Em 2005, foi inaugurada a atual sede da Casa 

de Dom Bosco, com capacidade para atender 
120 crianças e adolescentes, entre 6 e 16 anos, 
no contraturno escolar. No ano de 2012, com a 
necessidade de adequar o atendimento à Tipi-
ficação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(Resolução 109/2009), passou a oferecer Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
crianças, adolescentes e jovens, de 06 a 17 anos. O 
foco da Casa de Dom Bosco é o desenvolvimento 
de atividades com crianças, adolescentes, famílias 
e comunidade, para fortalecer vínculos, prevenir 
ocorrências de situações de exclusão social e de 
risco e propiciar aprendizagens nos aspectos: 
afetivo, emocional, sensibilidades e linguagens. 
Utiliza-se o método educativo de Dom Bosco e seu 
Sistema Preventivo, que possibilita a formação de 
valores, habilidades e produção de conhecimentos 
da cidadania.

Em 2020, com a pandemia, tiveram que adaptar-
-se, afinal, nem todos os atendidos tinham acessos 
a celulares e computadores para continuarem as 
atividades de forma remota. A equipe fez o possível 
para que todos fossem contemplados com as ativi-
dades. Aqueles que não tinham acesso aos meios 
de comunicações tecnológicas iam à entidade para 
a retirada das atividades impressas. Infelizmente, 
a equipe sofreu um reajuste com algumas demis-
sões devido à perda de parcerias empresariais, que 
custeavam os pagamentos destes colaboradores. 

salesianossp.org.br/osamericana

9 - CASA DE DOM BOSCO
Americana - SP

CNPJ: 44.679.207/0005-33
Padre Aramis Francisco Biaggi (Diretor)
Rua dos Colibris, 235 - Vila Mathiensen
13467-303 Americana – SP

Nº ATENDIDOS
SCFV 126

TOTAL
(POR ANO) 126

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 510.580,73

casade@dombosco.br

+55 (19) 3406-1147

FUNCIONÁRIOS
12

ALIMENTAÇÃO
2.098

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



4342

DESDE 1951
O Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio 

foi fundado em 24 de setembro de 1951, pelo 
P. Francisco Sales Colturato, com a finalidade de 
acolher meninos de 08 a 18 anos em regime de 
abrigo e assim permaneceu até 2002. Em 2003, os 
Salesianos assumiram a direção da instituição com 
atendimento no contraturno escolar para ambos 
os sexos de 06 a 14 anos, oferecendo o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
Atualmente, está vinculada a presença dos Sale-
sianos São Carlos, sendo uma das filiais do Liceu 
Coração de Jesus, que para o desenvolvimento 
de seus serviços e projetos, conta com parcerias 
das Secretarias Municipais de Educação, Cultura, 
Esporte e Assistência Social do município de Arara-
quara, de voluntários, jovens ex-alunos e do apoio 
de parceiros locais, que contribuem com o traba-
lho voluntário e com doações. Nossas ações têm 
como base o Sistema Preventivo de Dom Bosco, 
método educativo baseado inteiramente na razão, 
religião e na bondade. Prevenir não é somente 
evitar que o mal aconteça, mas antecipar o bem. 
Com a pandemia, as atividades presenciais foram 
suspensas e a equipe técnica da entidade elabo-
rou novas estratégias para seguir com os atendi-
mentos, sendo repensadas as metodologias para 
o desenvolvimento de cada oficina adequando-as 
para oficinas remotas. Por meio de campanhas e 
de parcerias com empresas e amigos da entidade, 
conseguiram, ao longo do ano, dar assistência às 
famílias com cestas básicas, hortifrútis, máscaras de 
tecido, álcool em gel, kits de higiene e limpeza. O 
ano de 2020 deixa uma lição: estivemos longe dos 
olhos, mas perto do coração, estava cada criança, 
adolescente e família. 

salesianossp.org.br/osararaquara

Araraquara - SP
CNPJ: 60.463.072/0015-00
Padre Dilson Passos Júnior (Diretor)
Rua Armando Salles de Oliveira, 715 - São Geraldo
14801-335 Araraquara - SP

10 - LAR JUVENIL A.  
SÃO DOMINGOS SÁVIO

Nº ATENDIDOS
SCFV 143

TOTAL
(POR ANO) 143

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 465.053,79

AG: 6512-9
CC: 151.342-7

coordenacao@larjuvenil.com.br

+55 (11) 3335-7909

FUNCIONÁRIOS
10

ALIMENTAÇÃO
10.293

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



4544

DESDE 1895
O Oratório São Luiz é uma associação civil de 

natureza confessional, beneficente/filantrópica, 
sem fins econômicos e lucrativos, de caráter assis-
tencial, educacional, religioso e cultural, constituída 
sob a inspiração dos ensinamentos e do carisma 
de São João Bosco, fundador da Congregação 
Salesiana. Confiante nos jovens, dizia: “Os meninos 
são bons; se há meninos maus é porque não há 
quem cuide deles”. Assim iniciaram-se os Oratórios 
Festivos, escolas profissionalizantes, internatos, etc. 
Em Araras, a obra salesiana instalou-se em 29 de 
janeiro de 1895, com objetivo inicial de atender 
os imigrantes italianos residentes na cidade. Em 
seguida, foi construído um externato e com o passar 
do tempo, outros espaços apareceram para acolher 
todos aqueles que procuravam a obra. O Oratório 
Dom Bosco, filial do Oratório São Luiz, foi inaugu-
rado em 27 de abril de 2002, tendo por objetivo 
atender a zona leste da cidade, região periférica, 
em fase de expansão e com famílias em situação 
de vulnerabilidade. Atualmente, são desenvolvidas 
atividades na área da Assistência Social, com o PRO-
VIM Dom Bosco, com cem por cento de gratuidade, 
tendo como público alvo: crianças e adolescentes, 
especialmente, em situação de vulnerabilidade. O 
Oratório é Entidade de Atendimento e está inserido 
na Política de Proteção Básica, oferecendo Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Em 
julho de 2018, foi firmado o Termo de Colaboração 
com o município de Araras para prestação destes 
serviços de assistência social. Atualmente, atende 
200 crianças e adolescentes.

salesianossp.org.br/osararas

11 - ORATÓRIO SÃO LUIZ
Araras - SP

CNPJ: 44.215.002/0001-73
Padre Luiz Aparecido Tegami (Diretor)
Rua Dom Bosco, 53 - Centro
13600-195 Araras – SP

Nº ATENDIDOS
PROVIM 197

TOTAL
(POR ANO) 197

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 661.911,47

AG: 0276
CC: 43326-5

osluiz@terra.com.br

+55 (19) 3541-1115

FUNCIONÁRIOS
13

ALIMENTAÇÃO
17.729

Provim - Programa Vida Melhor.



4746

DESDE 1909
A Obra Social São João Bosco é uma organização 

da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na 
cidade de Campinas (SP), em três localidades, nos 
bairros Centro, Vida Nova e Vila Taubaté. As uni-
dades de atendimento são divididas por Centros 
de Educação Infantil e Núcleos de Atendimento 
Socioassistencial e juntas atendem a mais de 2 mil 
pessoas diariamente, na Educação Infantil, nas ati-
vidades desenvolvidas com crianças e adolescentes 
no contraturno escolar e nas oficinas de qualifica-
ção profissional oferecidas a jovens e adultos, tudo 
disponibilizado gratuitamente.

Foi fundada em 24 de junho de 1909, como um 
colégio particular com enfoque social denominado 
Externato São João. Na ocasião, a Instituição ofer-
tava educação de qualidade a preços mais aces-
síveis e se tornou uma escola de grande renome 
na cidade. Após mais de 80 anos atuando na edu-
cação formal, em 1994, voltou-se integralmente à 
assistência social e passou a atender crianças, ado-
lescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 
social. Em 2004, dez anos após sua mudança de 
finalidade, deu lugar à Obra Social São João Bosco, 
uma Organização que evoluiu com o tempo e foi 
respondendo às demandas sociais dos territórios 
em que está inserida, contribuindo para a melhora 
das condições de vida de seus destinatários, com 
uma educação social humanista e transformadora, 
valorizando os Direitos Humanos e o protagonismo 
Juvenil. O trabalho educacional e socioassistencial 
desenvolvido pela Instituição é dinâmico e acom-
panha o contexto social, econômico e cultural. 
Assim, seja em atividades remotas ou presenciais, a 
Instituição se mantém presente e acompanhando 
ativamente os atendidos em suas necessidades.

salesianossp.org.br/ossjb

Campinas - SP
CNPJ: 46.046.389/0001-07
Padre Marcos Roberto Sabino (Diretor)
Rua José Paulino, 479 – Centro
13013-000 Campinas – SP

12 - OBRA SOCIAL  
SÃO JOÃO BOSCO

Nº ATENDIDOS
CEI 981

SCFV 739

CCII 424

TOTAL
(POR ANO) 2.144

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 18.037.723,75

AG: 2913-0
CC: 15881-0

AG: 0009
CC: 03377-0

ossjb@ossjb.org.br

+55 (19) 3733-1040

FUNCIONÁRIOS
191

ALIMENTAÇÃO
119.491

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
CCII - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional; CEI - 
Centro de Educação Infantil.



4948

DESDE 1949
O Salesianos São Carlos, presente no município 

desde 1978, é uma instituição sem fins lucrativos 
com atuação em duas unidades com localizações 
distintas, desenvolvendo programas, projetos e 
serviços de: Proteção Social Básica para atendi-
mento a crianças,  adolescentes e jovens de 06 a 
21 anos e suas famílias, oferecendo atividades que 
possibilitem inclusão social por meio de educação, 
cultura, esporte, lazer, desenvolvimento de poten-
cialidades para novos projetos de vida, conheci-
mento sobre o mundo do trabalho e formação 
profissional como direito de cidadania; Proteção 
Social Especial para atendimento a 120 adolescen-
tes de 12 a 18 anos, em Medida Socioeducativa de 
Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 
Assistida no âmbito do Município, com atividades 
que contribuam para o acesso aos direitos funda-
mentais e para ressignificação de valores na sua 
vida pessoal e social. O trabalho é desenvolvido 
em parceria entre Prefeitura Municipal de São Car-
los através das Secretarias de Assistência Social e 
de Educação com os Salesianos São Carlos, com 
apreciação e aprovação junto aos seus respectivos 
conselhos. Em 2020, com a pandemia da COVID-
19, as atividades presenciais foram suspensas por 
determinação de decretos Estadual e Municipal 
e as equipes tiveram suas rotinas reorganizadas 
para trabalho presencial e remoto. Elaboraram 
estratégias para que os atendimentos tivessem 
continuidade, as atividades foram adaptadas para 
modalidade remota e enviadas aos educandos 
via listas de transmissão do aplicativo WhatsApp. 
Referente às famílias, criamos estratégias de aco-
lhida, escuta e encaminhamentos de demandas, 
para contribuir para que os efeitos da pandemia 
fossem minimizados.

salesianossp.org.br/ossaocarlos

São Carlos - SP
CNPJ: 59.620.468/0001-21
Padre Dilson Passos Júnior (Diretor)
Avenida Comendador Oscar Ferreira, 300 - Dom Constantino Amstalden
13568-842 São Carlos - SP

13 - SALESIANOS  
SÃO CARLOS

Nº ATENDIDOS
PROVIM 527

CCII 59

SMSE/MA 153

TOTAL
(POR ANO) 739

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 2.554.146,39

AG: 3062-7
CC: 101459-5

AG: 0049
CC: 70027-1

gerente-operacional@salesianossc.org.br

+55 (16) 2107-3300

FUNCIONÁRIOS
51

ALIMENTAÇÃO
32.241

Provim - Programa Vida Melhor; CCII - Centro de Convivência 
Inclusivo e Intergeracional; SMSE/MA - Serviço de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto.
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5352

DESDE 1987

Atuante em Campos do Jordão desde 1987, a 
Obra Social Santa Clara é uma casa que acolhe, 
ambiente que evangeliza, escola que abre cami-
nhos para a vida, espaço que favorece a convivência 
alegre entre amigos. Passou por algumas mudanças 
em 1995, e hoje atende diariamente crianças e ado-
lescentes provindos de famílias em vulnerabilidade 
de risco social e pessoal, oferecendo atividades 
formativas e recreativas. Seguindo o exemplo de 
Dom Bosco, fundador da Congregação Salesiana, 
tem como missão “formar bons cristãos e honestos 
cidadãos”. A obra desenvolve atividades lúdicas e 
desportivas, de segunda a sexta-feira, nos perío-
dos da manhã e tarde. Trabalha no contraturno 
da Escola Formal, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Campos do Jordão. As atividades 
desenvolvidas são: música, dança, teatro, artes 
visuais, matemática, literatura, meio ambiente, 
empreendedorismo, italiano, informática, futebol, 
atletismo e recreação. O Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos tem como objetivo 
o protagonismo da criança e do adolescente, nas 
dimensões intelectual, social, cultural, religiosa 
e política. Assegura espaços de referência para 
o convívio comunitário e social e o desenvolvi-
mento de relações de afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo; além de possibilitar a ampliação 
do universo informacional, artístico e cultural das 
crianças e adolescentes, bem como estimular o 
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 
talentos e propiciar sua formação cidadã. Também 
contribui para a inserção, reinserção e permanência 
no sistema educacional.

salesianossp.org.br/oscamposdojordao

Campos do Jordão
CNPJ: 62.123.336/0015-02
Padre Luís Otávio Botasso (Diretor)
Avenida Matheus da Costa Pinto, 2001 (136,35 km)
12460-000 Campos do Jordão – SP

14 - OBRA SOCIAL  
SANTA CLARA

Nº ATENDIDOS
PROVIM 300

TOTAL
(POR ANO) 300

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 48.003,14

AG: 0069
CC: 13004368-6

contato@obrasocialsantaclara.com.br

+55 (12) 3662-4217

FUNCIONÁRIOS
38

ALIMENTAÇÃO
31.500

Provim - Programa Vida Melhor.



5554

DESDE 1991
Em 1902, os Salesianos receberam a doação de 

um terreno em Lorena, pela família do coronel José 
Vicente de Azevedo, que foi morada, a princípio, 
de noviços e aspirantes Salesianos. Em 1909, o 
edifício tornou-se a Escola Agrícola Coronel José 
Vicente, atendendo meninos pobres que em sua 
maioria, não haviam ainda concluído os ensinos 
elementares. Por volta de 1950, a Escola Agrícola 
desaparece e passa a acolher o Oratório Festivo São 
Luiz, que antes era realizado nas dependências do 
mesmo. Nas décadas de 70 e 80, o Oratório aco-
lheu adolescentes em situação de risco em cursos 
profissionalizantes, em convênio com o SENAI. A 
partir de 1991, as atividades sociais começam a ser 
realizadas durante a semana sob o nome PROSAM 
(Projeto Salesiano de Apoio ao Menor), mais tarde, 
PROVIM (Projeto Salesiano Vida Melhor) e o atendi-
mento social passa a ser realizado em 5 unidades. 
Em 2002, inicia um projeto em parceria com o Con-
selho Municipal de Direitos da Criança e Adoles-
cente (CMDCA) para atender adolescentes autores 
de ato infracional. Em 2013, a Instituição recebe 
um apoio do governo japonês com equipamentos 
para três cursos de Preparação para o Mercado de 
Trabalho. Em 2014, recebe um investimento para 
construção de um prédio para melhor atender os 
mesmos adolescentes. Atualmente, atende cerca 
de 400 crianças, adolescentes e jovens de 06 a 17 
anos e 30 mães no clube de Mães.

salesianossp.org.br/cedesp

Lorena - SP

CNPJ: 60.463.072/0003-69
Padre Luís Fabiano dos Santos Barbosa (Diretor)
Rua Cel. José Vicente, 623 - Centro
12600-000 Lorena – SP

15 - CEDESP - SÃO LUIZ

Nº ATENDIDOS
PROVIM 350

OUTROS 48

TOTAL
(POR ANO) 398

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 1.161.780,00

AG: 6524-2
CC: 7495-0

AG: 5107
CC: 0251-0

coord@provimlorena.org.br

+55 (12) 3157-6555

FUNCIONÁRIOS
23

ALIMENTAÇÃO
144.120

Provim - Programa Vida Melhor.



5756

DESDE 2002

A Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba, fundada em 06 de agosto 
de 2002, é popularmente conhecida por Projeto 
Jataí, devido às árvores desse fruto, existente há 
anos neste espaço. Iniciou suas atividades com 
um oratório e, ao longo destes anos de existência, 
expandiu seus atendimentos em diversas moda-
lidades, buscando atender as vulnerabilidades da 
comunidade onde atua, sobretudo das crianças, 
adolescentes e jovens. Atualmente, o Projeto Jataí 
oferta os seguintes serviços: Medida Socioeducativa 
Liberdade Assistida; Mundo do Trabalho (cursos 
de Cabeleireiro e Informática); contraturno esco-
lar (PROVIM - Programa Vida Melhor); Cursos de 
Música; Orientação Profissional; Projeto na Ponta 
dos Pés (Ballet e Hip Hop) e Oficina Lúdica (Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). 
Também oferece semanalmente o Oratório Festivo, 
com o objetivo de favorecer o encontro, a alegria 
e a formação de grupos comprometidos com a 
vida, o respeito, a fraternidade e a solidariedade. 
Atua nas dimensões socioassistenciais, utilizando 
ferramentas socioeducativas, promovendo assim 
a melhora na convivência e no fortalecimento de 
vínculos nas relações familiares e sociais. Os Sale-
sianos Cooperadores, responsáveis pela obra, são 
um grupo de leigos da Família Salesiana, fundado 
e inspirado por Dom Bosco.

salesianossp.org.br/osjatai

Pindamonhangaba - SP
CNPJ: 05.381.354/0001-47
Raquel de Oliveira Dias (Diretora)
Rua Olympio Marcondes Azeredo, 281 (173,78 km) 
12441-030 Pindamonhangaba – SP

16 - A.  S. COOPERADORES 
- PROJETO JATAÍ

Nº ATENDIDOS
PROVIM 159

JOV. APRENDIZ 121

SMSE/MA 84

CCII 99

OUTROS 68

TOTAL
(POR ANO) 531

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 1.096.268,07

AG: 6536-6
CC: 11460-X

adm@projetojataisalesianos.com.br

+55 (12) 3637-4100

FUNCIONÁRIOS
31

ALIMENTAÇÃO
10.355

Provim - Programa Vida Melhor;  SMSE/MA - Serviço de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto; CCII - Centro de Convivência 
Inclusivo e Intergeracional.



5958

DESDE 1943

O Liceu Coração de Jesus é uma associação civil, 
de natureza confessional, beneficente e filantró-
pica, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter 
educacional e de assistência social. Foi fundado 
em 19 de novembro de 1943, com a chegada 
dos Salesianos à cidade de Pindamonhangaba, 
realizando projetos em favor da população e das 
crianças do local. Tem por objetivo contribuir para 
a promoção de uma educação transformadora e 
o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, 
visando à valorização integral do ser humano 
e a minimização das situações de vulnerabili-
dade. Atualmente, a instituição realiza o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes com oferta de atividades 
de convívio e socialização (música, artes, dança e 
esportes), encontros de famílias e grupos temáticos 
para discussão de assuntos de relevância social e 
de interesse do público atendido. Outro serviço 
executado é a Escuta Especializada que tem por 
objetivo atender crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência de todo o município. Por 
fim, o projeto de curso pré-vestibular que atende 
adolescentes e jovens com objetivo de promover o 
estudo gratuito, para o ingresso nas faculdades ou 
universidades. A missão é acolher crianças, adoles-
centes, jovens e famílias promovendo o exercício 
da cidadania pela metodologia preventiva de Dom 
Bosco, fundador da Congregação Salesiana.O Liceu 
Coração de Jesus busca ser referência no trabalho 
educativo e socioassistencial no município.

salesianossp.org.br/ospinda

Pindamonhangaba - SP
CNPJ: 60.463.072/0013-30
Padre Alexandro Santana (Diretor)
Rua São João Bosco, 727 – Santana
12403-010 Pindamonhangaba – SP

17 - LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS

Nº ATENDIDOS
SCFV 204

OUTROS 220

TOTAL
(POR ANO) 424

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 2.108.453,23

AG: 259
CC: 23019-1

marcio.meneses@unisal.br

+55 (12) 3645-1110

FUNCIONÁRIOS
36

ALIMENTAÇÃO
13.352

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



6160

DESDE 1969
A Obra Social Padre Rodolfo Komorek, cuja 

mantenedora é a Paróquia Sagrada Família, em São 
José dos Campos, foi fundada em 18 de outubro 
de 1969. Desde então, realiza atividades significati-
vas de Promoção Humana, por meio de ações que 
visam o indispensável suporte social, psicológico 
e espiritual, tornando-se referência na cidade.

O Balcão de Empregos oferece capacitação 
para Babás, Empregadas Domésticas, Cuidador 
de Idosos e Diaristas, Porteiro de Condomínio e 
Atendente, além de disponibilizar seus cadastros. O 
Projeto Cegonhas Solidárias atende mães gestantes, 
em situação de vulnerabilidade, com formação e 
entrega de enxoval de bebê. A obra oferece ainda 
cursos de informática básica, de alfabetização, 
oficinas de artesanato e cursos rápidos de confec-
ção de pães, salgados e doces, com o objetivo de 
atender aqueles que querem e precisam colaborar 
no orçamento doméstico. Estas propostas contam 
com o apoio de inúmeros voluntários e são reali-
zadas primordialmente de modo presencial, e, por 
esta razão, foram suspensas e/ou adaptadas para o 
atual momento pelo qual o mundo está passando.

Para atender famílias em situação de desem-
prego e vulnerabilidade, há o Empório Padre 
Rodolfo, espaço de acolhida que fornece alimen-
tos e outros itens, conforme necessidade. Este 
tem sido nos últimos tempos o projeto de maior 
expressão da Instituição, haja vista a grande vul-
nerabilidade socioeconômica da população jose-
ense. O objetivo é unir as diversas forças vivas da 
Família Salesiana e da Comunidade Paroquial para 
uma ação educativa e pastoral, desenvolvendo 
ações que amenizem os efeitos da pobreza e da 
miséria, agravadas pela crise econômica e social.

www.facebook.com/obrasocialperodolfokomorek

São José dos Campos
CNPJ: 47.458.167/0001-17
Padre Antonio Carlos Galhardo (Diretor)
Rua Padre Rodolfo, 28 - Vila Ema
12243-080 São José dos Campos – SP

18 - OBRA SOCIAL PADRE 
RODOLFO KOMOREK

Nº ATENDIDOS
GAF 511

TOTAL
(POR ANO) 511

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 122.337,01

AG: 8602
CC: 0181-3

paroquiasagradafamilia@diocesesjc.org.br

 +55 (12)3921-6490

FUNCIONÁRIOS
2

ALIMENTAÇÃO
2.204

GAF - Grupo de Apoio Familiar
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REGIÃO CAPITAL

REGIÃO PAULISTA

REGIÃO VALE DO PARAÍBA

115
DEMISSÕES

166
DEMISSÕES

17
DEMISSÕES

112
CONTAMINADOS

24
CONTAMINADOS

10
CONTAMINADOS

29
COLABORADORES

AFASTADOS

11
COLABORADORES

AFASTADOS

8
COLABORADORES

AFASTADOS

0
ÓBITOS

0
ÓBITOS

0
ÓBITOS

70
CONTRATAÇÕES

69
CONTRATAÇÕES

11
CONTRATAÇÕES

OBRA SOCIAL

OBRA SOCIAL

OBRA SOCIAL

Abrigo Dom Bosco 1 2 0 0 0

CEDESP Mooca 1 0 0 0 0

CEI Coração de Jesus 0 0 0 0 0

CJ Salesiano Dom Bosco 10 0 8 0 3

CJ Santa Luiza 20 19 34 0 9

IDB 6 1 3 0 9

Itaquera Bom Pastor 6 4 11 0 0

Itaquera Dom Bosco 71 44 56 0 8

CEDESP São Luiz 8 1 0 0 0

Liceu Coração de Jesus 
de Pindamonhangaba 6 9 2 0 2

Obra Social Padre 
Rodolfo Komorek 0 0 0 0 0

Obra Social Santa Clara 0 0 3 0 4

Projeto Jataí 3 1 5 0 2

Casa de Dom Bosco 5 1 1 0 0

Lar Juvenil 
Araraquarence 2 4 2 0 0

Obra Social 
São João Bosco 147 55 17 0 6

Oratório São Luiz 
- Dom Bosco 3 3 0 0 0

Salesianos São Carlos 9 6 4 0 5



66 67

Há cerca de 180 anos, São João Bosco 
iniciou seu trabalho social com jovens 
em situação de vulnerabilidade social em 
Turim, na Itália. Impelido por um amor 

incondicional pela juventude e por uma grande 
obstinação por oferecer-lhes oportunidades e 
condições dignas de vida, Dom Bosco deu vida 
a uma Congregação Religiosa com grande cunho 
missionário e que se espalhou pelo mundo inteiro, 
indo ao encontro dos jovens mais necessitados e 
transformando suas vidas por meio da educação, 
da religião e de oportunidades de qualificação e 
formação profissional.

Olhando para o passado, vemos que o início da 
Congregação Salesiana definiu para nós a grande 
motivação de nossa missão: atender aos que mais 
precisam, oferecer-lhes oportunidades, transformar 
vidas.

Esta motivação nunca foi tão necessária quanto agora, 
em que o mundo enfrenta, quiçá, seu maior desafio 
em termos de crise de saúde com a Pandemia do 
Novo Coronavírus. A  Pandemia de Covid-19 afetou 
o mundo inteiro com muita intensidade, sobretudo 
os países subdesenvolvidos. As consequências 

DESAFIOS NA
PANDEMIA

causadas pela pandemia e pelas medidas drásticas 
de enfrentamento que precisaram ser adotadas 
expuseram grandes chagas sociais como a fome, 
o desemprego, a falta de moradia, a falta de acesso 
à saúde, a desigualdade social e o despreparo de 
muitos governantes em lidar com toda esta situação 
e em priorizar o acolhimento das pessoas que vivem 
em situação de maior vulnerabilidade.

POR: Ana Lúcia da Silva Batista
Coordenadora da Comissão Inspetorial das Obras 
Sociais da Inspetoria Salesiana de São Paulo

Salesianos vão ao 
encontro dos mais 
pobres e necessitados 
e buscam favorecer a 
superação das situações 
de vulnerabilidade

Neste cenário tão volátil, o trabalho social desenvolvido 
pela Congregação Salesiana assume um papel de 
grande relevância, já que por sua tradição missionária 
e gênese humanitária, os Salesianos vão ao encontro 
dos mais pobres e necessitados e buscam favorecer 
a superação das situações de vulnerabilidade, para 
que crianças, adolescentes e jovens e suas respectivas 
famílias tenham condições dignas de vida.

Na Inspetoria Salesiana de Nossa Senhora Auxiliadora, 
são 18 obras sociais, distribuídas por 10 municípios, 
que atenderam em 2020, mais de 20 mil pessoas. 
Devido à grave situação de segurança alimentar 
e necessidade das famílias, as Obras Sociais da 
Inspetoria distribuíram quase 48 mil cestas básicas 
e mais de 40 mil kits de produtos de higiene e 
limpeza para as famílias atendidas ao longo do ano 
passado. Além disso, outros tipos de doações foram 
destinadas às famílias: kits de hortifrúti, marmitex, 
leite, frutas, botijão de gás, máscaras de proteção, 
cartões alimentação, kits pedagógicos, chips de 
celular para acesso à internet, entre outros itens 
que chegaram aos beneficiários por meios das mais 
variadas parcerias. Apesar dos desafios, o atendimento 
emergencial das demandas dos beneficiários nunca 
foi interrompido. Com adaptações e com toda a 

segurança, as equipes replanejaram suas ações, 
reinventaram suas metodologias e foram à luta 
para fazer aquilo que os Salesianos fazem de 
melhor: doar seu tempo e sua vida em favor da 
juventude.

Não foi um ano fácil e seguramente há muitos 
desafios e incertezas pelo caminho, mas o 
desafio maior, de sair de si, de ir ao encontro 
das necessidades dos atendidos e ser sinal de 
esperança nestes tempos de tantas dúvidas, 
este sim, superamos cotidianamente com muita 
confiança na Divina Providência.

Olhar para a grandeza do trabalho realizado pela 
Inspetoria Salesiana de São Paulo por meio de seus 
quase 1.400 funcionários e mais de 300 voluntários 
que não ficaram paralisados pelo medo e deram 
continuidade à missão Salesiana nos encoraja e nos 
dá a certeza de que não importa quão desafiadora 
seja a realidade, somos sempre movidos pela 
esperança e por isso não desistimos de fazer o 
bem e de oferecer o nosso melhor à sociedade.
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JADE STEFANI DE FREITAS FERREIRA
Associação Beneficente Bom Pastor
Sou mãe da Heloise de Freitas Ferreira, nascida em 22/06/2019, 
matriculada no CEI Bom Pastor desde o ano de 2020.
Foi quando começou a expandir a pandemia, por conta disso, não 
teve muito contato com o CEI (Centro de Educação Infantil) e com 
as educadoras. Durante esse período, tivemos muitos benefícios 
com as crianças em casa, como: os benefícios pelo banco Itaú, as 
cestas básicas e cartão merenda da empresa Alelo.
Esse ano de 2021, 35% das crianças voltaram a  frequentar o 
CEI e nesse período, a Heloíse conseguiu evoluir muito, tanto na 
comunicação, como na expressão.
As professoras são excepcionais, não tenho o que dizer sobre, pois 
as crianças são bem tratadas, a alimentação é excelente. 
Só tenho a agradecer à equipe de professoras do CEI e todos 
aqueles que ajudaram as outras famílias durante essa pandemia. 
Todos estão de parabéns!

ROQUE FELICIANO DA SILVA
Abrigo Dom Bosco
A importância foi o acolhimento que me tirou das ruas do centro de 
São Paulo. Fico muito feliz de ter uma cama para dormir, cobertor 
para me aquecer e um banho quente para tomar todos os dias. 
Fora o café da manhã diário que me oferecem.  Isso possibilita que 
eu organize a minha vida e facilita a busca dos meus objetivos. 
Foi muito bom estar na obra principalmente neste período de 
pandemia, porque devido às doenças crônicas que possuo, me sinto 
mais seguro, pois aqui tenho como me higienizar, me manter em 
isolamento longe das aglomerações nas ruas de São Paulo. E tenho 
acesso aos materiais de proteção como álcool em gel, máscaras 
e água limpa. O Abrigo Dom Bosco contribuiu muito para meus 
tratamentos de saúde, tenho problema no coração, já realizei três 
cateterismos e também sou portador do vírus HIV. Quando cheguei 
no abrigo me senti abraçado por todos, encontrei o ambiente que 
precisava para a melhora de minha vida, tanto na organização de 
minha saúde quanto na busca de minha autonomia.
Agradeço a toda direção do abrigo por me acolher em um período 
muito difícil, com os pensamentos mais negativos que já tive, me 
sentia abandonado nas ruas de São Paulo.
Muito obrigado, Abrigo Dom Bosco

JHONATAM BUENO
Centro Social Santa Luzia
Fazer parte do CEDESP Santa Luzia é sem dúvidas uma das 
grandes experiências que levo para a vida. Pouco mais de um 
ano e meio cursando ADM, por conta da pandemia, aprendi e me 
desenvolvi muito enquanto aluno e cidadão.
Pois aqui somos mais do que números, somos sonhos. A todo 
instante, somos incentivados a não desistir daquilo que planejamos 
para a vida. Uma das maiores vivências que pude ter aqui, foi 
compartilhar com outras pessoas aquilo que faço (poesia), além 
de conhecer o que outras pessoas fazem de suas vidas. E, então, 
consegui entender o real significado de empatia. 
Gratidão a todos que fazem parte dessa família!

JULIA
Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco
Meu nome é Júlia, passei 1 ano no CJ Dom Bosco e 11 meses 
no jovem aprendiz. Em meio a esse tempo, pude obter várias 
experiências, tanto profissionais como pessoais.
A gratidão e o carinho que obtenho por esse lugar é inexplicável, 
o CJ me proporcionou muitas amizades e aprendizados que irei 
levar pra vida. Só quem tem a oportunidade de poder conhecer e 
conviver, sabe exatamente do que estou falando - o acolhimento, 
energia e carinho que todos tem pelos educandos é inexplicável.
Sem contar que todos os educadores estão sempre à disposição 
para auxiliar e ajudar. 
Hoje, consigo enxergar que o CJ foi a minha melhor escolha e, sem 
dúvidas, amadureci muito. Sigo atrás do meu crescimento e, dessa 
forma, terei uma base de como será meu futuro graças ao CJ.

COM A
PALAVRA:
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DAYANA SILVA DE ARAÚJO SANTOS
Obra Social Dom Bosco
Nunca pensei em ter duas casas e hoje eu tenho. A minha casa 
junto da minha família e a Dom Bosco.
Quando cheguei na Dom Bosco, estava destruída, não me 
considerava nem como ser humano. Eu com 22 anos me encontrava 
numa  Casa de Detenção do semiaberto; precisava mostrar ao Juiz 
que eu estava apta a sociedade.
Então, frequentei o curso de Recursos Humanos com uma 
educadora maravilhosa que nunca em minha vida esquecerei! A 
professora Dani. Quando cheguei na sala de aula na quarta-feira do 
dia 26.08.2019, pensei que seria tratada diferente pelo fato de usar 
uma tornozeleira eletrônica. E foi tudo diferente, tanto ela como os 
alunos me receberam com amor e carinho, senti que estava sendo 
acolhida. 
No decorrer desse processo, pude conhecer a Lourdes, assistente 
social da Obra, pois sempre acreditou em mim e me ajudava a 
fazer os pedidos ao juiz; fazia elaboração de petições para que eu 
participasse de todas atividades e, com isso, foi acendendo uma 
esperança dentro de mim; que ainda havia tempo de mudar.
Ao término do curso, o Padre Rosalvino pediu pediu que me 
chamassem em sua sala. No lugar em que eu me encontrava, 
quando uma autoridade lhe chamava, significava problemas, e 
outra vez me surpreendi, o Padre me recebeu com um sorriso e 
perguntou  o que eu achei do curso. Pensei: alguém deseja ouvir 
minha opinião? E ele me ouviu dizendo que todos nós somos falhos 
e que iria me dar total apoio para sair uma profissional e uma cidadã 
de bem. Peguei todas aquelas palavras para mim. E ele acreditou 
em mim, demonstrei interesse e consegui outro curso; Auxiliar 
Administrativo com a professora Luiza, educadora maravilhosa, 
que dá excelentes conselhos e abre seus pensamentos para novos 
horizontes. 
No mês de março, veio a COVID-19, e com isso, a unidade não 
deixou ninguém sair para poder frequentar as aulas. 
E com isso pude ver o quanto a Dom Bosco me fez falta. Falta de 
me ouvirem, de poder estar entre pessoas, adquirir conhecimentos e 
ser amada. Pensei em todas as palavras que o Padre me disse 
e fiquei forte. Com o passar de quatro meses, ganhei a liberdade. 
Foi uma surpresa, mas só queria estar em um auditório para ouvir a 
palavra de Deus e palavras sábias de pessoas sábias.
Estudei remotamente porque não havia aula presencial, tive todo 
um auxílio e, hoje, graças a Deus e todos da Dom Bosco, que 
acreditaram em mim, me sinto feliz, posso me considerar realizada e 
com muita esperança de viver!
Graças ao curso, estou trabalhando e sempre que vem o desânimo 
na cabeça, penso nas palavras de cada funcionário  e de cada 
educador que eu conheci. Mudei a minha história e hoje posso dizer 
a você, caro leitor, que eu sobrevivi.

VANUSA TIBÚRCIO DE CASTRO
Liceu Coração de Jesus
Para mim, foi de muita ajuda não só pelo lado material, mas a 
instituição me ajudou muito psicologicamente, com orientações 
sobre como lidar com algumas situações, principalmente,  com 
as crianças. O amparo afetivo sem dúvida alguma, foi o mais 
importante diante do que o mundo tem passado esse último 
ano. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e a essa 
maravilhosa equipe do salesianos que são a nossa segunda 
família. GRATIDÃO ‘S2’

ANDRE LUIZ DE SANTI FILHO
Salesianos São Carlos
Fui aluno do CEDESP. O aprendizado presencial e, 
posteriormente, o remoto foi o que me ajudou na produção de 
pães caseiros, pães de leite e pães de hambúrguer que aprendi 
a fazer nas oficinas de panificação. Fiquei sem emprego logo 
no início da pandemia, comecei a fazer pães e vendia uma 
média de 750 pães/mês. Por algum tempo, esta foi a minha 
única fonte de renda. 
Sou muito grato ao Salesianos São Carlos. Quando precisei, 
estavam ao meu lado e me estenderam a mão. Durante o 
período da pandemia, recebi cestas de alimentos, kits de 
higiene e limpeza, cobertores, visitas domiciliares e apoio da 
equipe de educadores quando enfrentei, neste período, uma 
depressão. A forma como fui acolhido e ouvido foi fundamental 
para a minha recuperação. Gratidão a todos!
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LUCINEIDE LIMA DA SILVA
A. S. Cooperadores - Projeto Jataí
Venho por meio dessas humildes palavras agradecer a todos os que 
de alguma forma deram a oportunidade de meu filho, João Gabriel 
Lima Ozório, poder crescer mais um pouco como ser humano e 
como homem. Não foi fácil ver meu filho que tanto cuidei, indo parar 
na Fundação Casa, foram dias tristes para mim, pois, sempre quis 
meus filhos por perto, sempre trabalhei para não deixar faltar nada, 
então, não era preciso passar por isso, mas, enfim, passaram-se os 
dias e na audiência o excelentíssimo juiz deu a oportunidade dele 
estar de volta ao nosso convívio. Agradeço muito a chance! 
João Gabriel foi encaminhado para o Projeto Jataí, para cumprir 
sua liberdade assistida. Lá, ele conheceu um anjo, um anjo que eu 
também tive a honra de conhecer: Dona Cidinha.
Dona Cidinha ficou responsável pelo atendimento remoto do João, 
que por conta da pandemia, não podeira ser presencial. Ela foi o 
anjo que resgatou meu filho de volta para a vida normal. Com muito 
carinho e atenção ela atendeu o João e a nós, pois sempre estava 
em contato e sempre nos falávamos. A cada elogio dado por ela, era 
como um conforto. Deus abençoe Dona Cidinha e a todos!

MÁRCIA HELENA VIEIRA DE BRITO
Oratório São Luiz
Pra mim o projeto foi muito importante, principalmente a ajuda que 
me deram. Passei por uma dificuldade muito grande e vocês me 
ajudaram bastante. Eu agradeço tudo que o projeto fez por mim e 
pela minha família, tenho uma gratidão enorme por vocês terem 
se preocupado conosco, na nossa casa, eu e meu filho e toda a 
atenção que vocês têm por ele.

LUCIMARA C.
Casa de Dom Bosco
Para mim, eles me acolheram de braços abertos e com muito 
cuidado. Se não fosse a casa de Dom Bosco hoje, eu estaria só. 
Eles foram como uma mãe para mim, ajudaram não só a mim 
como o meu filho, ele chegou em estado de choque por conta 
de um trauma. Até com alimentação, quando eu mais precisei 
e minha cesta básica do auxílio emergencial foi aprovada, a 
equipe técnica levou para mim até o meu trabalho, pois eu não 
tinha condições de buscar, nota mil em todos os aspectos. Meu 
filho estava com depressão, foi ajudado psicologicamente, faz 
acompanhamento gratuito com a psicopedagoga desde que 
entrou, e se tornou uma outra criança, eles está muito mais 
carinhoso, bondoso, e sem os medos que o perseguiam. Em 
nove anos, ele nunca havia conseguido dormir sozinho, só 
dormia agarrado em mim pois tinha medo, e na última semana, 
ele aceitou dormir em um colchão de solteiro tranquilamente. Eu 
nem acreditei, foi a minha maior felicidade.  A Entidade salvou 
não só a minha vida, mas a da minha família. Eu imagino quantas 
pessoas como eu precisam estar aqui, pois todos fazem por amor 
às crianças, são mais que profissionais. Deveriam existir mais 
mil unidades da Casa de Dom Bosco, e eu falo pra todo mundo 
que eu não estava mais conseguindo lidar sozinha. Eles já até 
fizeram reunião comigo para orientações em relação às minhas 
crianças, trataram da minha família, me prestaram assistência 
social, eu não tenho palavras pra agradecer tudo que fizeram por 
mim em três meses, ainda mais em tempos de pandemia. Imagino 
a grandiosidade que será quando as atividades do serviço de 
convivência retornarem diariamente, de forma presencial.

ANA LAURA PRATES LUCIANO
Lar Juvenil A. São Domingos Sávio
O apoio oferecido pelo Lar Juvenil durante a pandemia com 
as atividades recebidas em minha casa, me ajudou a passar o 
tempo e me fez sentir  mais perto deles. O Lar Juvenil é uma 
segunda casa, onde encontro pessoas que dão apoio e acolhida, 
não somente a mim, como também a todas as crianças e 
adolescentes que fazem parte desta instituição.
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ALINE
CEI Coração de Jesus
Meu nome é Aline, sou mãe de dois alunos matriculados na creche.
Sou muito grata a cordenação que sempre me auxiliaram em relação 
a educação, não somente dos meus dois bebês, mas também de 
mais um filho que já estudou na creche. 
Sempre foram prestativos em tudo. Quando meus filhos estão na 
creche, fico despreocupada, pois sei que eles estão em excelentes 
mãos. Todos são muito pacientes e amorosos com os alunos.
Sou muito grata, pois, em meio a pandemia, a creche pôde abrir as 
portas para os meus filhos, pois trabalho e não tenho com quem 
deixá-los.
Também sou grata pelas cesta básicas que recebo.
E também as cestas de Natal que meus filhos recebem, que vem com 
roupas sapatos e brinquedos que me ajuda muito no fim do ano .
Só tenho a agradecer a todos os representantes da creche.

PRISCILA
Obra Social Santa Clara
Com a participação do meu filho no projeto da obra social Santa 
Clara. Ele valorizou mais o meio ambiente, sabe a importância do 
Planeta Terra, e ele ficou mais comunicativo. É muito importante a 
participação do meu filho no projeto da obra social Santa Clara.

MARIA ANGÉLICA P. SIBA
CEDESP Mooca
Comecei a frequentar o centro salesiano em 2013, como 
voluntária da obra, tenho dois filhos, Harley e Julia, eles 
frequentam o oratório de Dom Bosco, e fizeram cursos 
profissionalizantes na obra social. É uma satisfação poder 
participar dos trabalhos voluntários da obra social. Eu e minha 
família participamos da comunidade,participo dos trabalhos 
voluntários, é uma cura, acolhida, os funcionários que nos 
recebem, os voluntários da obra e recebemos os ensinos de Dom 
Bosco. Os filhos são criados e ensinados com a pedagogia de 
Dom Bosco, fazem cursos profissionalizantes gratuitos no local, 
aos fins de semana, tem o projeto comunidade aberta, onde 
as crianças recebem uma palavra de reflexão, tem um espaço 
preparado para brincar, praticar esportes, como futebol, vôlei, ou 
jogos de mesa e após esse período de diversão, recebem uma 
alimentação saudável no local. Também participo do programa de 
apoio às famílias e, mensalmente, recebo a doação de uma cesta 
básica. O que vem ajudando muitas famílias da comunidade. 
Agradeço imensamente a oportunidade que o Centro Salesiano 
me proporciona, ajudamos e somos ajudados.

SELMA DE MEDEIROS
DOS SANTOS BARBOSA
Obra Social São João Bosco
Só tenho a elogiar, pois foi onde tive todo apoio psicológico, as 
educadoras sempre atenciosas e ajuda com cestas. Não tenho nem 
palavras, só agradecer e dizer que é onde eu tenho toda ajuda. 
Muito obrigada desde sempre!

ROSEMARA
CEDESP São Luiz
Eu vim para agradecer a vocês pelo trabalho que fazem. Esse 
tempo que vocês dedicam a essas crianças é importante, porque 
hoje em dia tá todo mundo ocupado. E quem está ocupado e 
preocupado com a economia e a criação delas. É importante 
que a criança fique em casa. Não tem muito o que fazer e ela 
fica perdida no celular, na televisão. A escola está parada, 
está afastada. Então, esse projeto que vocês criaram, aqui em 
andamento, que vocês vão acompanhando a criança agora toda 
semana, trazendo para eles a lembrança de que vocês têm esse 
companheirismo. É importante toda a ação que acontece. 
Eu queria muito agradecer a vocês. Que todos os pais possam 
entender isso e receber vocês bem. Eu adoro o serviço que 
vocês fazem. Obrigado. Eu estou muito feliz. Quero continuar 
aprendendo com vocês que são muito legais.
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NÃO ESTAMOS
DE MÃOS ATADAS!
POR: Phelipe Sales
Captador de recursos da RSB-UPV

Este é um tempo que tem exigido de nós uma atenção 
especial com o cuidado com nossa saúde e a adversidade 
que impacta o mundo, que nos trouxe a percepção de 
como somos vulneráveis e de que a vida é tão curta como 
um sopro. A valorização do abraço, do sorriso, de alguns 
gestos com pessoas que tínhamos o convívio frequente, 

só se tornaram ainda mais importantes quando, obrigatoriamente, 
tivemos que parar de fazer. Neste ponto, cuidar da saúde é importante 
e necessário, mas e aqueles - nossa amada juventude - que estão às 
margens da sociedade e são inundados pelas realidades difíceis que 
frequentam e com acessos cada vez mais limitados para eles e suas 
famílias. Como estão seus cuidados básicos de alimentação, saúde e 
higiene? 

UM FATO EMERGENCIAL!
Refletindo e entendendo que estamos frente a um grande desafio, já 
enraizado em nossas atividades, decidimos impulsionar, convidar e 
mostrar, ainda mais, como a generosidade pode se fazer nas pequenas 
atitudes e, sem sombra de dúvidas, melhorar a realidade de inúmeras 
crianças, adolescentes e jovens de nossas casas. 

Atualmente, são mais de 100 obras sociais salesianas presentes em 
todas as regiões do Brasil que, inevitalvemente, paralisaram suas ati-
vidades, perderam signifcativamente parcerias, apoios financeiros. 
Nossos educadores tiveram que reinventar seus trabalhos para dar 
apoio e suporte para nossos atendidos. São crianças, adolescentes e 
jovens – o futuro de nosso país – que despertam um olhar atencioso 
para os cuidados básicos, como preceitua a lei: “assegurar a absoluta 
prioridade, 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” (CF.1988). Desviar a atenção ou olhar somente para si, é 
negligenciar a obrigação que temos como cidadãos brasileiros.

No boletim Salesiano de março, Pe. Agnaldo Soares de Lima, SDB, 

Assessor da Rede Salesiana Brasil de Ação Social, partilha o desejo do 
Papa Francisco que diz respeito à igualdade humana. “Nenhum interesse 
político, econômico, científico, social ou religioso pode estar acima da 
dignidade de toda pessoa humana. O que o Papa quer que tomemos 
consciência é do quanto vale um ser humano, de quanto vale uma 
pessoa, sempre e em qualquer circunstância. Todos estamos no mesmo 
patamar de importância e dignidade”.

Podemos assegurar que é simples e não exige muito de nós para aju-
dar nossa juventude. Nossa causa é nobre, mas boas intenções não são 
suficientes para se criar e manter nossas atividades com a capacidade 
de produzir benefícios sociais efetivos e de forma sustentável.

Contamos com a ajuda de pessoas físicas, jurídicas, voluntariados de gru-
pos e profissionais para atender as demandas atuais, sejam elas pontuais 
como é a “Campanha em Rede de Combate à Fome” em que todas as 
casas salesianas do país estão abertas para receber itens de necessidades 
básicas de alimentação, higiene, materiais de limpeza, como também, 
a continuidade de nossos compromissos com a promoção dos direitos 
humanos, a construção de competências, o fortalecimento familiar, ação 
socieducativa de resultados, a profissionalização e acesso aos principais 
Diretos da Criança e do Adolescente, entre outras ações. 

Sua ajuda, por mais simples que seja, impactará mais 
de 84 mil crianças, adolescentes e jovens atendidos 
diariamente em nossas Casas. Você pode colaborar por 
meio do site upv.org.br, escolhendo a Obra que deseja 
ajudar. Para acessar, escaneie o QR code.

NOSSA ATITUDE PROMOVE 
O BEM EM QUALQUER LUGAR!

E aqui você pode encontrar todas as 
nossas unidades

A valorização do abraço, do sorriso, 
de alguns gestos com pessoas que 
tínhamos o convívio frequente, só 
se tornaram ainda mais importantes 
quando obrigatoriamente tivemos 
que parar de fazer.
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A Rádio Dom nasceu para ser ponte! A emissora, que está em constante 
crescimento, atua com a contribuição voluntária de diversos jovens 
das presenças salesianas em todo o estado de São Paulo e do Paraná. 
Sua gênese está entre os mais necessitados e marginalizados da 
nossa sociedade: os jovens em conflito com a lei e que prestam 

medidas socioeducativas. Na tentativa de promover a dignidade a estes, a Rádio 
conta com estúdios externos e dentro de unidades de internação, para a gravação 
e transmissão da programação que conta com 24 horas de conteúdo católico, 
social, formativo e salesiano.

Opera hoje produzindo conteúdo jornalístico com as obras sociais, educandos, 
educadores, famílias e também agindo como meio de construção de consciência 
social e cultural entre as escolas, paróquias, centros universitários, casas de 
formação e família salesiana. A partir das oficinas de educomunicação, simpósios, 
mesas redondas, seminários e minicursos, coopera com a implementação de uma 
geração de cidadãos com valores e motivações segundo a ótica do Pai e Mestre 
da Juventude, São João Bosco. Sua articulação permite que adolescentes, jovens 
e adultos se encontrem para que,  em unidade com o carisma salesiano, sejam 
sinais e portadores do amor de Deus,  numa atitude de corresponsabilidade com 
aqueles que estão às margens. 

Compreendendo a vida como dom, com os jovens e para os jovens, tem em sua 
grade mais de 35 programas e está presente, além de seu site e seus aplicativos, 
nas mais populares plataformas de áudios e redes sociais. A parceria com a Rádio 
Vaticano e com a Rede Salesiana Brasil (RSB) denota seu compromisso com a 
unidade da Igreja e com a Congregação no Brasil. As Constituições Salesianas 
rezam que a comunicação social está entre as prioridades apostólicas da missão 
salesiana (art. 43) e a Rádio Dom, que é mantida pela Inspetoria Salesiana de São 
Paulo, tem o intuito diário de responder com audácia a este desejo de Dom Bosco, 
continuando junto aos jovens por seus filhos salesianos.

www.radiodom.com.br radiodomoficial
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A Don Bosco Green Alliance (DBGA) é um 
coletivo internacional das instituições da 
Família Salesiana que contribui para a ação, 
o pensamento e a política ambiental global. 
Criada em 2018, é, hoje, uma plataforma em 

que instituições, organizações e indivíduos trocam ideias 
e trabalham em campanhas ambientais globais. Tem 
como missão criar um ambiente seguro e que cuide de 
toda a vida no planeta, construindo uma nova geração de 
cidadãos e líderes comprometidos com o meio ambiente. 

Toda Casa Salesiana pode ser um membro. Os novos 
membros são encorajados a assumir três compromissos 
para proteger e melhorar o meio ambiente. Há três 
áreas prioritárias, em consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU): combater a contaminação (ODS 3, 6 
e 7), eliminar os plásticos de utilização única (ODS 11, 12 e 14) 
e reduzir o aquecimento global (ODS 13). Porém, qualquer 
compromisso que cuide do meio ambiente é bem-vindo.

A DBGA trabalha com campanhas mundiais. Um 
exemplo é a campanha Campus Verdes, que defende o 
estabelecimento de campus ecologicamente corretos. 
Todos os membros são convidados a se empenharem 
para alcançar dez benchmarks em seu campus:

• Criar um comitê campus verde para 
representar todas as partes interessadas; 
• Produzir zero lixo, pois um campus verde é 
totalmente livre de lixo; 
• Fazer a gestão de resíduos, garantindo que 
uma quantidade mínima de resíduos seja 
enviada para os aterros; 
• Ser energeticamente eficiente, usando 
fontes renováveis de energia; 
• Conservar água, reduzindo o desperdício;
• Garantir viagens sustentáveis, onde os 
membros preferem transporte público ou 
bicicleta a carros particulares;
• Evitar a poluição plástica, impedindo 
rigorosamente itens de plástico;
• Incentivar a alimentação sustentável, 
evitando junk food e encorajando o cultivo 
de frutas, verduras e legumes;
• Valorizar a biodiversidade, garantindo que 
as atividades do campus não prejudiquem a 
biodiversidade local;
• Estimular compras verdes, assegurando 
que todos os produtos ou serviços 
adquiridos causem o mínimo de impacto 
ambiental.

www.donboscogreen.org DBGAPort DBGA_Portdbgreenalliace_port
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