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P. JUSTO
PICCININI
INSPETOR SALESIANO

INSPE-
TORIA
SÃO 
PAULO

O grande sonho de Dom Bosco 
acontece diariamente em todas 
as nossas obras sociais presen-
tes em diversos municípios do 
Estado de São Paulo. Dom Bosco 
sonhava com uma multidão de 
pessoas envolvidas em propor-
cionar às crianças e aos jovens 
melhores condições de vida, de 
estudo e de trabalho. Todas as 
Obras Sociais da Inspetoria Sale-
siana de São Paulo oferecem aos 
seus atendidos essa oportunida-
de de sonharem com uma vida 
melhor, com oportunidade de 
estudo e de formação profi ssio-
nal 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 Sale-
siana de São Paulo, muitas pessoas e empresas que se unem a nós na formação 
e promoção da Juventude. Tornam-se nossos colaboradores, apoiadores e fi nan-
ciadores dos projetos e das ações desenvolvidas com este propósito. A todos, a 
nossa imensa gratidão. 

Os Poderes Públicos, tanto o Federal, quanto o Estadual e o Municipal, são nos-
sos parceiros indispensáveis na concretização dos nossos projetos. A eles, a nossa 
eterna gratidão. Sem o apoio e a participação deles, não poderíamos realizar tan-
to bem. Todos saem ganhando com isto: tanto o Poder Público, quanto a Inspeto-
ria Salesiana, e sobretudo as crianças, os adolescentes, os jovens e suas famílias.
Nossa gratidão a todos os colaboradores que, através da 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, reafi rmamos a nossa prioridade absoluta pelos jovens, 
em especial, os mais pobres e abandonados, educando-os, como fez Dom Bosco, 
para serem “Bons Cristãos e Honestos 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 conheceu 
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 proximida-
de 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 Sa-
les, conhecida como Congregação Salesiana, centrada em 
uma profunda devoção à Virgem Maria. Foi o começo do 
Oratório Festivo Salesiano e também do Sistema Preventi-
vo de Dom Bosco, que buscava tirar os jovens mais neces-
sitados das ruas e profi ssionalizá-los.

O Sistema é baseado numa pedagogia que tem como pi-
lares a razão, a religião e o amor, e é 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, infl uenciado por sua mãe, Margarida, que lhe en-
sinou 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 num dia da Imaculada Conceição que teve início sua 
obra junto aos meninos mais necessitados.

Com o passar do tempo, conheceu o título de Auxiliado-
ra dos Cristãos e passou a chamá-La de Maria Imaculada 
Auxiliadora. São João Bosco foi um grande propagador da 
devoção à Auxiliadora dos Cristãos, deixando-A conheci-
da 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 fi nal de sua vida, afi rmou: “foi Ela quem tudo 
fez”. Ela foi mestra e inspiração para o santo cuidar de seus 
jovens e nunca o desamparou.

SALESIA-
NOS

1815
Dom Bosco nasce em Becchi, Itália

1847
Dom Bosco reúne os jovens em 
um internato-escola 

1862
Os primeiros salesianos fazem os 
votos religiosos

1875
1º grupo de salesianos é enviado 
à América do Sul: Argentina

1835
Dom Bosco entra no seminário 
de Chieri

1859
Dom Bosco funda a Congregação 
Salesiana na Itália

1874
A Igreja reconhece ofi cialmente 
as Constituições Salesianas

1888
Beato Miguel Rúa é nomeado 
como 1º sucessor de Dom Bosco

1934
Dom Bosco é canonizado

1824
Dom Bosco tem o seu primeiro 

grande sonho

1853
Dom Bosco cria uma escola 

profi ssional 

1864
A Igreja aprova a Congregação 

Salesiana

1888
Dom Bosco, Pai e Mestre da 

juventude, falece

1841
Dom Bosco é ordenado e inicia 

sua obra em Turim

1860
Primeiro salesiano coadjutor 

entra na Congregação

1875
A 1ª casa salesiana é fundada 

fora da Itália: Nice, França

1929
Dom Bosco é beatifi cado
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134 PAÍSES

1915
PRE-

SENÇAS

DE SANTIAGO A
PEQUIM
Na noite entre 9 e 10 de abril de 1886, em um dos seus maiores e proféticos sonhos mis-
sionários, Dom Bosco sobrevoa o mundo juntamente com alguns dos seus jovens, guiado 
por uma pastorinha. Os jovens leem os cartazes das cidades que desfi lam 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 San-
tiago a Pequim, marca um centro no meio da África e terás uma ideia exata daquilo que os 
Salesianos devem fazer”. “Mas como posso fazer tudo isto?”, questiona Dom Bosco, “As dis-
tâncias são imensas, os lugares difíceis e os Salesianos, poucos”. “Não te preocupes. Farão 
isto os teus fi lhos, os fi lhos dos teus fi lhos e os fi lhos deles”.

PELO 
MUN-
DO

5
CONTINENTES

33
GRUPOS DA

FAMÍLIA
SALESIANA

1.800
CASAS

SALESIANAS

92
CASAS

SALESIANAS NO 
BRASIL

90
INSPETORIAS

+400.000
MEMBROS DA

FAMÍLIA
SALESIANA

14.000
SALESIANOS

+650
SALESIANOS
NO BRASIL

Os pontos do mapa mostram as 90 Inspetorias Salesianas espalhadas pelo mundo.
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SOBRE A RSB
Os Salesianos de Dom Bosco (SDB) e as Filhas de Maria 
Auxiliadora (FMA), mais conhecidos como Salesianos e 
Salesianas, são ordens religiosas católicas fundadas por 
Sã o Joã o Bosco e Santa Maria Domingas Mazzarello. Pre-
sentes no Brasil desde 1883 e 1892, respectivamente, 
atuam tradicionalmente na educaç ã o e assistência so-
cial. Organizados de forma autônoma, possuem univer-
sidades, escolas e obras sociais, com administrações pró-
prias 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) in-
tegrando 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 Comunicação e, mais recentemente, das Instituições 
Universitárias Salesianas.

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

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

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 constroem 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 fi delidade; 
• Família, como base da sociedade e primeira escola de virtudes cristãs;
• Protagonismo das crianças, dos adolescentes e dos jovens enquanto sujeitos de direito.

REDE SALESIANA 
BRASIL (RSB)
RSB - ESCOLAS
Maior rede de escolas católicas das Américas

110
ESCOLAS

5 MIL
PROFESSORES

85 MIL
ALUNOS

RSB - SOCIAL

108
OBRAS

4 MIL
COLABORADORES

84 MIL
ATENDIDOS

RSB - ENSINO SUPERIOR

40
INSTITUIÇÕES

3 MIL
PROFESSORES

50 MIL
ALUNOS

RSB - COMUNICAÇÃO

5
RÁDIOS

1
EDITORA

3
MUSEUS

2002
A Rede Salesiana de Escolas é 
criada: SDB e FMA de todo o Brasil

2012
RSB é criada: ação conjunta SDB 
e FMA Brasil

2019
RSB: 110 escolas, 40 instituições de 
ensino superior, 108 obras sociais

2005
Rede Salesiana de Ação Social 

(RESAS) SDB é fundada. Dois 
anos depois, RESAS FMA

2014
RSB Social se concretiza, unindo 

RESAS SDB e FMA
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Fortalecimento
da família

Ação socioeducativa 
de resultados

Gestão social e 
atuação em rede

Construção de 
competências das novas

 gerações para a vida

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

Cooperação para o
desenvolvimento

com enfoque social

Formam a agenda de assuntos prioritários que a ação social salesiana em rede assume e segue du-
rante um tempo. 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 de São Paulo. 

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 da criança e do adolescente: assegurar o respeito e a efetivação do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA), das leis que dele emanam e a daquelas que o comple-
mentam, com a afi rmação de que só assim conseguiremos a construção e a manutenção de uma 
sociedade justa, pacífi ca, solidária e com oportunidades iguais para todos.

Gestão social e atuação em rede: buscar um novo paradigma de gestão orientada para o de-
senvolvimento social, dirigida às pessoas, afi rmando 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 convi-
vência no respeito, na tolerância e na superação de todo estigma que imprime no jovem a identi-
dade 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 proces-
sos de desenvolvimento social.

Construção de competências das novas gerações para a vida: promover o desenvolvimento in-
dividual e social das novas gerações, apoiando seu envolvimento proativo no cotidiano pessoal, na 
comunidade e na vida cívica do país. Compromisso de fomentar a construção e o amadurecimento 
de competências para a vida (emocionais, intelectuais, profi ssionais, espirituais, dentre outras).

COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS DA AÇÃO 
SOCIAL SALESIANA EM REDE NO BRASIL:
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Controle Social é  a forma da sociedade fi scalizar as ações do Estado. É  um instrumento democrá-
tico com participação do povo no exercício do “poder”, trazendo suas demandas, fi scalizando e 
avaliando as ações governamentais frente à  Política Pública. 

O Controle Social das ações dos governantes e funcionários públicos é  necessária para assegurar 
que os recursos públicos sejam bem empregados em benefício da coletividade. Por meio dele a 
sociedade acompanha e verifi ca as ações da gestão pública na execução das Políticas Públicas, 
avaliando os objetivos, processos e resultados. 

A participação popular colabora com a solução dos problemas e com o levantamento de ações 
defi citárias, além de contribuir para fortalecer a efi cácia. Os Salesianos compreendem ser muito 
importante a participação efetiva nos espaços de Controle Social e participam ativamente nos 
conselhos, nos fóruns e coletivos que tratem de temas relacionados às crianças e aos jovens. 

Ao levar o carisma, a participação das Obras Sociais Salesianas visa contribuir para a efetividade 
das políticas públicas na defesa dos Direitos Humanos de Crianças, de Adolescentes e Jovens, na 
Assistência Social, na Educação, entre outros.

Atuação de Dom Bosco

Quando Dom Bosco iniciou seu trabalho com os meninos pobres de Turim, em 1841, o fez, entre 
outros motivos, porque o Estado italiano não tratava esse público do modo adequado. Infeliz-
mente, a existência de jovens em situação de vulnerabilidade não era e continua não sendo 
limitada à  Itália. Pelo bem humano e espiritual da juventude os Salesianos de Dom Bosco estão 
presentes em centenas de países, em todos os continentes.

Controle Social e participação no debate 
e deliberação das Políticas Públicas

INSERÇÃO
POLÍTICA

CONSELHO LOCAL REPRESENTANTE
MNEAS Brasil Carlos Nambu

Atuação Nacional

CONSELHO LOCAL REPRESENTANTE
Articulação das Medidas 

Socioeducativas
São Paulo Ronnaldh Oliveira

CONSEAS SP São Paulo Carlos Nambu

Atuação Estadual

CONSELHO CIDADE REPRESENTANTE

CMAS Araraquara Maridete dos Santos Farias e Vanessa 
de Oliveira Claro Ianelli

CMAS Americana Elisângela de Castro Gonçalez Ribeiro

CMAS São Carlos Elaine Marcondes de Mattos Hage e 
Maria Aparecida Pereira

CMAS Pindamonhangaba Ágata Vilani
CMAS Lorena Ginandreia da Silva e Santana
CMAS Campinas Josefa Hermínia Rodrigues Guirau
CMAS Araras Marcelo Costa

CMDCA Araraquara Maridete dos Santos Farias e Vanessa 
de Oliveira Claro Ianelli

CMDCA Americana Ariana Aparecida Perez Polo Lopes

CMDCA São Carlos Thauana Leticia Felicio e Elizangela 
Pessoa

CMDCA Pindamonhangaba William Anaia Bonafé e Carlos Roberto 
Junior

CMDCA Lorena Thalita Aparecida Marçal
CMDCA Campinas Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli

COMJUV Lorena Wanessa Andréa da Silva Vieira

CONDICAR Araras Ana Maria Compagnollo e Marcelo 
Costa

Conselho da Comunidade Lorena Ronnaldh Oliveira

FAS São Paulo

 Cleide Fernandes dos Santos, Israel 
Marques, Maria Aparecida França, 

Maria Telma Fernandes Farias, Myrian 
da Silva Varallo e Rosana Aparecida 

Ferreira
FEI São Paulo Silvana Lazarine

Atuação Municipal

Legenda: MNEAS: Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social; CONSEAS: Conselho Estadual de Assistên-
cia Social, MAS: Conselho Municipal de Assistência Social, CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, COMJUV: Conselho Municipal da Juventude, CONDICAR: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Araras, FAS: Fórum da Assistência Social, FEI: Fórum de Educação Infantil.
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INSPETORIA 
SALESIANA DE 
SÃO PAULO
ESCOLAS

SOCIAL

ENSINO SUPERIOR

11
ESCOLAS

18
OBRAS

8
UNIDADES

720
PROFESSORES

33.555 
FAMÍLIAS

BENEFÍCIADAS

1.664
COLABORADORES

378
PROFESSORES

11.361
ALUNOS

+35 MIL
ATENDIDOS

10 MIL
ALUNOS

SOBRE A INSPETORIA
Atualmente, possui 18 comunidades religiosas salesianas 
canonicamente erigidas que atuam no Estado de São Pau-
lo, com obras sociais, escolas, instituições de ensino supe-
rior, paróquias e casas de formação nas cidades de Ame-
ricana, 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 Sã o Paulo, entre padres e salesianos leigos. 
Além dos SDB, há  outros grupos que formam a Família Sa-
lesiana: Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, Associa-
ção das Damas Salesianas, Associação de Maria Auxiliadora 
(ADMA), Associação dos Salesianos Cooperadores, Comu-
nidade Canção Nova, Congregação das Irmã s da Caridade 
de Jesus, Ex-alunos de Dom Bosco, Voluntárias de Dom 
Bosco e Voluntários com Dom (ramo masculino).

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

1885
1ª casa salesiana é fundada no Es-
tado de São Paulo, na cidade de 
São Paulo

1896
1ª Inspetoria Salesiana do Brasil 
é fundada: Nossa Senhora Auxi-
liadora

1958
A Inspetoria Nossa Senhora Auxi-
liadora passa a abranger apenas 
casas paulistas

1890
2ª casa salesiana fundada no 

Estado de São Paulo, na cidade 
de Lorena

1908
A sede da Inspetoria é transferi-

da de Lorena para São Paulo
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BENEFICIADOS PELO SOCIAL

DIVISÃO ETÁRIA DOS
BENEFICIADOS

35.939
PESSOAS

33,4%
ADOLESCENTES

(12 A 18 ANOS
INCOMPLETOS)

24,1%
ADULTOS

(29 ANOS OU MAIS)

18.263
FEMININO

20,3%
CRIANÇAS
(0 A 12 ANOS

INCOMPLETOS)

22,2%
JOVENS

(18 A 29 ANOS
INCOMPLETOS)

17.676
MASCULINO

33.555
FAMÍLIAS

INVESTIMENTO TOTAL ANUAL

DESPESAS POR CATEGORIA:

19,23%
ESTRUTURA

14,19%
TERCEIRIZAÇÃO

21,42%
FOLHA

SALARIAL

13,16%
MATERIAIS

16,46% OUTROS

15,54%
CAPACITAÇÃO

R$81.021.583,63

14.000

Masculino
Feminino

Crianças Adolescentes Jovens Adultos

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

3.498
3.595

5.342

5.828

3.783
4.379

3.327

6.187

2.000

0

INVESTIMENTO
No ano de 2019 a Inspetoria Salesiana de São Paulo investiu, através da ação desenvolvida em 
18 obras sociais, mais de oitenta milhões de reais, atendendo aproximadamente trinta e seis mil 
pessoas. Atuou por meio de convênios públicos e parcerias privadas, estabelecidos nos dez muní-
cipios em que a ação social salesiana se faz presente no Estado de São Paulo. 

Os investimentos realizados ofertaram alimentação aos atendidos, geraram oferta de trabalho e 
o pagamento de salários de mais de 1.000 colaboradores, aquisição de materiais pedagógicos e 
esportivos e o custeio da realização das mais diversas atividades internas e externas, e outras des-
pesas. 

Do total investido, 32,73% é  proveniente de recursos próprios de cada Obra, arrecadados ao longo 
do ano por meio de doações e eventos realizados. Outros 10% são provenientes de recursos repas-
sados pela Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora. 

Dentro da missão da Rede Salesiana Brasil (RSB), o grande objetivo da ação social salesiana na 
Inspetoria de São Paulo é  promover o desenvolvimento integral das novas gerações e a supera-
ção das diferentes formas de pobreza e exclusão social. A partir das virtudes cristãs e do carisma 
salesiano apoiam os jovens nas suas opções fundamentais de vida. Para cumprir esta missão estão 
empenhados mais de 800 educadores, monitores, professores e instrutores. As equipes técnicas 
contam com quase 200 profi ssionais. A todos eles somam-se mais de 30 religiosos consagrados 
dos Salesianos de Dom Bosco que, de maneira voluntária e com dedicação exclusiva, empenham 
diariamente suas vidas neste “vasto movimento em favor da vida”. 

Na única missão salesiana, realizada de formas múltiplas, se engajam, ainda, um grande número de 
outros voluntários e voluntárias, compartilhando suas vidas e aportando signifi cativos investimen-
tos (humanos e fi nanceiros) e confi rmando a predileção da Congregação Salesiana pela juventude 
pobre, abandonada e em perigo, assegurando-lhes melhores oportunidades para construírem um 
futuro digno.
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N° LOCAL OBRA SOCIAL ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO

1 Bom Retiro Instituto Dom Bosco 1.946 163 R$ 7.111.388,05

2 Campos Elíseos 
– Abrigo

Abrigo Dom Bosco para 
Catadores 72 39 R$ 783.267,45

3 Campos Elíseos 
– CEI CEI Coração de Jesus 172 17 R$ 1.297.013,10

4 Itaquera – Bom 
Pastor

Associação Beneficiente Bom 
Pastor 755 88 R$ 4.414.304,47

5 Itaquera – Dom 
Bosco Obra Social Dom Bosco 23.681 608 R$ 29.750.303,95

6 Jardim Nordeste Centro Social Santa Luzia 1.741 197 R$ 12.655.755,20

7 Lapa Centro Juvenil Salesiano 
Dom Bosco 657 45 R$ 2.825.100,63

8 Mooca CEDESP Mooca 200 10 R$ 661.103,00

9 Americana Casa de Dom Bosco 180 19 R$ 692.240,71

10 Araraquara Lar Juvenil Araraquarense 
São Domingo Sávio 186 28 R$ 432.010,25

11 Araras Oratório São Luiz 421 30 R$ 921.282,71

12 Campinas Obra Social São João Bosco 2.136 216 R$ 12.315.757,35

13 São Carlos Salesianos São Carlos 896 70 R$ 2.807.930,58

14 Campos do 
Jordão Obra Social Santa Clara 302 54 R$ 63.710,52

15 Lorena CEDESP São Luiz 590 45 R$ 1.035.000,00

16 Pindamonhanga-
ba – Jataí Projeto Jataí 688 45 R$ 967.978,17

17 Pindamonhanga-
ba – Liceu Liceu Coração de Jesus 387 40 R$ 1.882.680,00

18 São José dos 
Campos

Obra Social Padre Rodolfo 
Komorek 929 99 R$ 404.757,49

REGIÃO ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO ATENDIMENTOS

Capital 29.224 1.167 R$ 59.498.235,85 4.490.722

Paulista 3.819 363 R$ 17.169.221,60 2.260.730

Vale do Paraiba 2.896 283 R$ 4.354.126,18 129.186

ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO ATENDIMENTOS

35.939 1.813 R$ 81.021.583,63 6.880.638

DADOS GERAIS - OBRAS SOCIAIS
(ANUAL)

DADOS GERAIS - REGIÕES (ANUAL)

TOTAL (ANUAL)

SU
M

Á
R

IO
RELATÓ-
RIO
SOCIAL 
2019

1
3
4
7
9

11
13
14
16
17
19
20
22
24
26
28
30
32
34
37
38
40
42
44
46
49
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68

Apresentação do Inspetor
História da Congregação
Mapa
RSB e RSB - Social
Compromissos Fundamentais
Participação Política
Inspetoria Salesiana de São Paulo
Nossos Investimentos
Dados Estatísticos Gerais (ISSP)
Sumário
Região Capital
1 - Bom Retiro 
2 - Campos Elíseos – Abrigo
3 - Campos Elíseos – CEI
4 - Itaquera – Bom Pastor
5 - Itaquera – Dom Bosco
6 - Jardim Nordeste
7 - Lapa
8 - Mooca
Região Paulista
9 - Americana
10 - Araraquara
11 - Araras
12 - Campinas
13 - São Carlos
Região Vale do Paraíba
14 - Campos do Jordão
15 - Lorena
16 - Pindamonhangaba – Jataí
17 - Pindamonhangaba – Liceu
18 - São José dos Campos
União Pela Vida
Rádio Dom
A.cor.dar – Pátio Virtual
Don Bosco Green Alliance
Créditos

*Funcionários próprios, funcionários cedidos, tercerizados, voluntários e apenados
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1167
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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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

Desde 1919 o Instituto Dom Bosco atua com crianças, jo-
vens e adultos baseando-se na pedagogia de Dom Bosco, 
que tem como princípios: razão, religião e carinho, forta-
lecendo o relacionamento interpessoal e a convivência 
familiar e social. O IDB forma seus educandos humana e 
profi ssionalmente, com envolvimento da comunidade 
e corresponsabilidade das famílias, oferecendo cursos 
atuais e atividades diversifi cadas e atrativas. Os Núcleos 
no Bom Retiro e Vila Paulistana criam novas perspectivas 
com o apoio de uma equipe de educadores capacitados 
para desenvolver competências por meio do ensino téc-
nico associado à formação humana e orientação para o 
mercado de trabalho, além de ofi cinas de música, capo-
eira, dança, atividades corporais e lúdicas para crianças 
e pré-adolescentes. Conta com o convênio da Prefeitura 
do Município de São Paulo - Secretaria Municipal Assis-
tência e Desenvolvimento Social, da iniciativa privada e 
de admiradores do trabalho desenvolvido em prol da ju-
ventude. 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 odonto-
lógica, acompanhamento psicológico e orientações para 
a vida em família e sociedade.

LEGENDA: CCA - Centro para Criança e Adolescente / Provim - Projeto Vida Melhor;
CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo

CCA

CEDESP 1.301
645

NÚMEROS

Nº de Atendidos
(Por ano)

1.946

R$ 7.111.388,05

91

72

358.064

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

salesianos@idb.org.br

E-MAIL:

DESDE 1919

AG: 0762
CC: 13000048-9

+55 (11) 3329-7999

www.idb.org.br
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2 - Abrigo Dom Bosco para Catadores
Campos Elíseos - SP

CNPJ: 60.463/0720001-05
Padre Luís Otavio Botasso (Diretor)

Alameda Dino Bueno, 735  - Campos Elíseos
01217-000 São Paulo – SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

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 pes-
soas que trabalham no mundo do subemprego como ca-
tadores de materiais recicláveis, que usam carroças como 
ferramenta de trabalho e muitas vezes como seu dormi-
tório. O Abrigo busca promover a autonomia dessas pes-
soas e a saída qualifi cada das ruas, retornando à família 
ou moradia autônoma com geração de renda formal ou 
informal. Estas pessoas exercem um trabalho de relevân-
cia social e ambiental para a cidade, mas que é marcado 
pelas condições insalubres, perigosas, penosas e de bai-
xa remuneração. Este apoio concreto é acabar com a in-
termediação 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, e oferece cama, local para ba-
nho 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 ofi cinas de re-
ciclagem, cooperativas e associações, e orientação para 
acesso a 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 res-
peita a vontade de seus abrigados de terem seus com-
panheiros consigo. Outro ponto que diferencia o Abrigo 
Dom Bosco de outros espaços de acolhimento é o esta-
cionamento oferecido para as carroças dos catadores, 
com espaço demarcado para cada uma delas.

ABRIGO 72

NÚMEROS

Nº de Atendidos
(Por ano)

72

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

R$783.267,45
Investimento

6
Funcionários

abrigodb@liceusp.com.br

E-MAIL:

+55 (11) 3361 - 3161

33
Outros Colab.

37.050
Refeições

AG: 0609
CC: 25800-9

DESDE 2001

www.salesianos.com.br 
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3 - CEI Coração de Jesus
Campos Elíseos - SP

CNPJ: 60.463.072/0001-05
Padre Luis Otávio Botasso (Diretor)

Alameda Glete, 240 - Campos Elíseos
01215-020 São Paulo – SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

O Centro de Educação Infantil Coração de Jesus foi inau-
gurado no dia 12 de outubro de 1994 e está localizado na 
região central de São Paulo, no bairro dos Campos Elíseos. 
A instituição tem por fi nalidade cuidar e educar crianças 
de 0 a 3 anos e 11 meses, que moram nos arredores ou são 
fi lhos de trabalhadores do bairro. Em sua maioria, atende 
pessoas de baixa e média renda. Diversas iniciativas buscam 
desenvolver as crianças em suas habilidades e valores, com 
inspiração em Dom Bosco, no cuidado pelos mais novos e 
mais 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 o educar, 
numa ação complementar à da família (cf.LDB nº 9.394/96). 
No processo de construção de conhecimento as crianças 
utilizam diferentes linguagens. O trabalho realizado visa a 
segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, o desenvol-
vimento das habilidades motoras, cognitivas e afetivas, es-
timulando na criança a coordenação motora, a apropriação 
da capacidade de sentir, fazer, pensar e o uso da linguagem. 
Graças a parcerias, os educandos plantam em horta própria; 
frequentam o Museu da Língua Portuguesa, onde ouvem 
histórias cantadas e participam de brincadeiras direciona-
das; frequentam também o SESC Bom Retiro para ouvir his-
tórias e assistir peças teatrais; e, em parceria com a Unidade 
de Saúde Básica local, as crianças têm avaliação odontoló-
gica, tratamento dentário e vacinação no CEI. Além disso, 
há outras ações como os Aniversariantes do mês, que con-
ta com a participação das famílias e da comunidade, e de 
ações pontuais, como as sacolinhas de Natal.

LEGENDA: CEI - Centro de Educação Infanti

CEI 172

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

172

R$1.297.013,10

17

175.000

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 0609
CC: 25800-9

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (11) 3224-0231

diretoria.cei@liceusp.com.br

E-MAIL:

DESDE 1994

www.salesianos.com.br 
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4 - Associação Benefi cente Bom Pastor
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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

A Associação Benefi cente Bom Pastor é uma associação ci-
vil de natureza benefi cente, fi lantrópica e religiosa, sem fi ns 
econômicos e ou lucrativos, de caráter assistencial social e 
educacional. Possui três Centros de Educação Infantil que 
atendem crianças de 0 a 4 anos, com o objetivo de pro-
mover momentos de convívio socioeducativo em espaço 
de igualdade, participação e liberdade criando condições 
para o desenvolvimento global da criança. São espaços co-
letivos 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 à da família. De forma complementar, em 
atendimento ao seu plano estratégico, é desenvolvido um 
Programa de Acompanhamento Familiar. No passado, de-
senvolveu um Projeto de Mutirão Habitacional, cujo resul-
tado foi a construção de 1020 apartamentos para famílias 
em situação de vulnerabilidade, num condomínio denomi-
nado “Portal Dom Bosco”. Tem como objetivo promover a 
formação integral da criança, do adolescente e das famílias, 
buscando a educação à fé e à cidadania. Sua missão é con-
tribuir 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 cidadania das famílias em situação de vulnerabilidade, 
exclusão ou risco social e pessoal.

LEGENDA: CEI - Centro de Educação Infantil

CEI 567
OUTROS 188

www.domboscoitaquera.org.br 

NÚMEROS

Nº de Atendidos
(Por ano)

755

R$ 4.414.304,47

69

19

399.253

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 1086
CC: 3888-8

AG: 1530-X
CC: 51586-8

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (11) 2521-3007

bpastor@domboscoitaquera.org.br

E-MAIL:

DESDE 1983
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5 - Obra Social Dom Bosco
Itaquera - SP

CNPJ: 61.882.395/0001-98
Padre Rosalvino Morán Viñayo (Diretor)
Rua Álvaro de Mendonça, 456 - Itaquera

08215-290 São Paulo – SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

A Obra Social Dom Bosco atende pessoas de todas as ida-
des. A instituição desenvolve três serviços na área da As-
sistência Social, sendo um na Proteção Básica, em quatro 
modalidades diferentes para crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos; dois na Proteção Especial; além de 
sete programas complementares (Atenção Integral à Fa-
mília, Capacitação Continuada de Educadores, Educação 
Socioambiental, Educação Sociocomunitária, Gestão de 
Talentos, entre outros). Tem como objetivo 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 cons-
trução de uma sociedade justa, humana e igualitária, por 
meio de atividades socioeducativas que visem a melho-
ria da qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania 
das famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão ou 
risco social e pessoal.

LEGENDA: CCA - Centro para Criança e Adolescente / Provim - Projeto Vida Melhor,
CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, MSE - Serviço de Medidas Socio-
educativas em Meio Aberto, SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças 
e Adolescentes.

CCA

CEDESP

MSE

SAICA

CIRCO

OUTROS

257

7.831
1.070

1.857
12.307

359

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

23.681

R$ 29.750.303,95

394

214

2.061.291

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 0670
CC: 13.004045-0

AG: 0682
CC: 10827-9

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

(11) 2205-1100

parceria@domboscoitaquera.org.br

E-MAIL:

DESDE 1981

www.domboscoitaquera.org.br
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6 - Centro Social Santa Luzia
Jardim Nordeste - SP

CNPJ: 53.834.560/0001-08
Padre Fernando Campane (Diretor)

Rua da Padroeira, 83 - Jardim Nordeste
03691-130 São Paulo – SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

O Centro Social Santa Luzia é uma organização sem fi ns 
lucrativos, dedicada à educação de crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade so-
cial. Fundado em 29 de agosto de 1999, inspira-se em 
Dom Bosco, que lutou pelos jovens, em especial, os des-
favorecidos socialmente. O Centro Social possui Serviço 
de Medidas Socioeducativas, Centro Profi ssionalizante, 
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 So-
cioesportiva Dom Bosco. Promove um espaço adequado 
para o desenvolvimento de atividades socioeducativas, 
qualifi cação profi ssional com enfoque na inserção no 
mercado de trabalho e na formação humana e cristã para 
que se tornem cidadãos críticos e conscientes. São diver-
sos serviços e projetos do Centro Social em articulação 
com a comunidade e os diversos amigos e parceiros da 
obra, num ambiente educativo qualifi cado e com equi-
pes comprometidas, visando o protagonismo juvenil e 
interagindo com as forças vivas da sociedade.

LEGENDA: CEI - Centro de Educação Infantil; CCA - Centro para Criança e Adolescente / 
Provim - Projeto Vida Melhor; CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo; 
MSE - Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

1.741

R$ 12.655.755,20

187

1.023.648

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 1192-4
CC: 108147-0

AG: 1479-6
CC: 45050-2

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (11) 2045-5000

cgeral@cssantaluzia.org.br

E-MAIL:

CEI 490

CEDESP 522
MSE 145

CCA 584

DESDE 1999

10
Outros Colab.

www.cssantaluzia.org.br
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7 - Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco
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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

O Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco foi fundado em 
05 de junho de 1988 com o ideal de aplicar o Sistema 
Preventivo de Dom Bosco na educação de crianças, ado-
lescentes e jovens carentes da região onde se localiza, na 
Zona Oeste da cidade de São Paulo. A atuação é na área 
de ação complementar à escola, formação profi ssional, 
práticas esportivas e promoção da cultura. Para viabili-
zar este projeto conta com parcerias públicas e privadas 
e doações de pessoas e entidades comprometidas com 
o bem-estar social. Além de equipes pedagógica e de 
apoio qualifi cadas, oferece infraestrutura adequada aos 
objetivos que pretende alcançar: salas de aula, bibliote-
ca, laboratórios, brinquedoteca, refeitório, capela, qua-
dras esportivas, entre outras instalações. O Centro Juve-
nil inspira-se em Dom Bosco, que procurava formar “bons 
cristãos e honestos cidadãos”, por meio da educação e 
promoção humana. Dom Bosco viveu em época de pro-
fundas transformações político-sociais e constatou a ne-
cessidade de trabalhar de forma preventiva para que não 
fosse necessário utilizar-se, posteriormente, de métodos 
repressivos. Fruto de sua ação pedagógica, o Sistema 
Preventivo – método educativo baseado nos princípios 
da razão, religião e carinho – é marcado pela convivência 
familiar do educador com o educando, numa relação de 
amizade que se revela como pressuposto de toda a ação 
educativa.

LEGENDA: CCA - Centro para Criança e Adolescente / Provim - Projeto Vida Melhor;
CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo.

CCA

CEDESP 395
262

NÚMEROS

Nº de Atendidos
(Por ano)

657

R$ 2.825.100,63

30

15

186.480

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 1572
CC: 7894-5

AG: 4328
CC: 16382-1

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (11) 3022-7771

administracao@cjdombosco.com.br

E-MAIL:

DESDE 1988

www.cjdombosco.com.br
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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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

A associação civil Centro Salesiano de Desenvolvimento 
Social e Profi ssional, fundada em 12 de agosto de 1974, é 
de natureza confessional, benefi cente, fi lantrópica, sem 
fi ns econômicos e lucrativos, de caráter educacional, cul-
tural e de assistência social. Foi constituída sob a inspira-
ção dos ensinamentos e do carisma de São João Bosco 
e nasceu para se aproximar mais do jovem, mostrando 
a ele a importância da vida, do ser humano, da família, 
a dedicação aos estudos e os valores. Proporciona aos 
jovens de baixa renda, de ambos os sexos, de acordo 
com o seu Estatuto e segundo o Sistema Preventivo Pe-
dagógico Salesiano, qualifi cação profi ssional, com ensi-
no totalmente gratuito, através dos cursos semestrais e 
trimestrais, oferecidos no período matutino e vesperti-
no. Os serviços e programas promovem a integração ao 
mundo do trabalho pela oferta de cursos de qualifi ca-
ção profi ssional, preparação, desenvolvimento e cultura 
como meio para o exercício da cidadania, promovendo 
a inclusão social, a educação religiosa e moral. Os jovens 
são preparados profi ssionalmente, estimulando o de-
senvolvimento da criatividade, liderança, autonomia e 
responsabilidade para enfrentar o mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo. Tem como valor manter a cre-
dibilidade e respeito pelas crianças, jovens e adultos, ex-
pandindo a ação social, educacional e religiosa, e manter 
o equilíbrio familiar por meio de integração e promoção 
de ações que visam uma estrutura familiar sólida.

LEGENDA: CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo

CEDESP 200

NÚMEROS

Nº de Atendidos
(Por ano)

200

R$661.103,00

6

4

13.500

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 0559
CC: 46605-0

AG: 0559
CC: 53480-3

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (11) 98355-9966

gerencia@centrosalesiano.com.br 

E-MAIL:

DESDE 1974

www.centrosalesiano.com.br
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363
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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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

Em 1992, uma assistente social do Instituto Salesiano 
Dom Bosco e duas estagiárias de Serviço Social obser-
varam, nos arredores do Colégio Salesiano Dom Bosco, 
crianças que fi cavam o dia todo na rua mendigando. Des-
te modo, surgiu a proposta de uma obra social que traba-
lharia o processo educacional destas crianças e iniciou-se 
o atendimento a quatro delas, por meio de atividades de 
recreação na sala da assistente social. Ao longo dos anos, 
em diferentes locais, a obra foi atendendo cada vez mais 
crianças e adolescentes, bem como suas famílias, em par-
ceria também com a Congregação Vicentina da Cidade 
Jardim. 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 contra turno escolar. 
Em 2012, com a necessidade de adequar o atendimen-
to à Tipifi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(Resolução 109/2009), passou-se 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, familiares e comunidade, para 
fortalecer vínculos, prevenir ocorrência de situações de 
exclusão social e de risco, e propiciar aprendizagens nos 
aspectos afetivo, emocional, de sensibilidades e lingua-
gens. Para tal, utiliza-se do método educativo de Dom 
Bosco e seu Sistema Preventivo, e desenvolve ações que 
possibilitam a formação de valores, habilidades e produ-
ção de conhecimentos da cidadania.

LEGENDA: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / CCA - Centro 
para Criança e Adolescente / Provim - Projeto Vida Melhor

SCFV 197

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

197

R$692.240,71

11

8

57.600

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (19) 3406-1147

casade@dombosco.br

E-MAIL:

DESDE 1992

www.dombosco.br/casadedombosco
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10 - Lar Juvenil A. São Domingos Sávio
Araraquara - SP

CNPJ: 43.970.789/0001-16
Padre Dilson Passos Júnior (Diretor)

Rua Armando Salles de Oliveira, 715 - São Geraldo
14801-335 Araraquara - SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

O Lar Juvenil Araraquarense iniciou suas atividades em 
24 de setembro de 1951 com a fi nalidade de ser interna-
to para atendimento de adolescentes e jovens do sexo 
masculino com idade entre 8 e 18 anos. A partir de 2003 
a instituição foi assumida ofi cialmente pelos salesianos 
da Inspetoria de São Paulo e, de acordo com a necessida-
de do município, foi se transformando o Lar Juvenil em 
um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos. 
Com o passar do tempo, diversas ações foram feitas vi-
sando melhorar e ampliar os serviços de atendimento 
a criança e ao adolescente. Administrativa e pedagogi-
camente responde para a presença do Salesianos São 
Carlos. Atualmente o Lar Juvenil trabalha com Proteção 
Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos – e atende crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, 
em situação de vulnerabilidade social, de segunda a sex-
ta-feira, nos períodos manhã e tarde. Os atendidos são 
advindos de oito bairros periféricos da cidade. Com ins-
piração em São João Bosco e seu Sistema Preventivo, são 
realizadas ofi cinas de convivência nas áreas de cultura, 
esporte e cidadania para desenvolver valores humanos 
e cristãos. Há atuação em ação complementar à escola, 
atenção à família e proteção à infância. Também são ofe-
recidas refeições para os atendidos. A instituição conta 
com parcerias das Secretarias Municipais de Educação, 
Cultura, Esporte e Assistência Social, além do apoio de 
parceiros locais que contribuem com doações, de volun-
tários e jovens ex-alunos. 

LEGENDA: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / CCA - Centro 
para Criança e Adolescente / Provim - Projeto Vida Melhor

SCFV 186

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

186

R$432.010,25

10

18

60.000

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 6512-9
CC: 151.342-7

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (16) 3335-7909.

coordenacao@larjuvenil.com.br 

E-MAIL:

DESDE 1951

www.facebook.com/larjuvenilsaodomingossavio 
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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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

O Oratório São Luiz é uma associação civil de natureza 
confessional, benefi cente/fi lantrópica, sem fi ns econô-
micos e lucrativos, de caráter assistencial, educacional, 
religioso e cultural, constituída sob a inspiração dos ensi-
namentos e do carisma de São João Bosco, fundador da 
Congregação Salesiana. Confi ante nos jovens, dizia: “Os 
meninos são bons; se há meninos maus é porque não há 
quem cuide deles”. Assim iniciaram-se os Oratórios Festi-
vos, escolas profi ssionalizantes, internatos, etc. Em Araras, 
a obra salesiana instalou-se em 29 de janeiro de 1895, com 
objetivo inicial de atender os imigrantes italianos residen-
tes 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 Orató-
rio Dom Bosco, fi lial do Oratório São Luiz, foi inaugurado 
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 projeto PROVIM Dom Bosco, com cem por cento 
de gratuidade, tendo como público alvo: crianças e ado-
lescentes, especialmente, em situação de vulnerabilidade. 
O Oratório é Entidade de Atendimento e está inserido na 
Política de Proteção Básica, oferecendo Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos. Em julho de 2018, 
foi fi rmado o Termo de Colaboração com o município de 
Araras para prestação desses serviços de assistência social. 
Atualmente atende 200 crianças e adolescentes.

LEGENDA: Provim - Projeto Vida Melhor / CCA - Centro para Criança e Adolescente.

PROVIM 223
OUTROS 198

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

421

R$ 921.282,71

14

16

52.135

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 0276
CC: 43326-5

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (19) 3541-1115

osluiz@terra.com.br

E-MAIL:

DESDE 1895

www.facebook.com/oratoriodomboscoararas 
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12 - Obra Social São João Bosco
Campinas - SP

CNPJ: 46.046.389/0001-07
Padre Orivaldo Voltolini (Diretor)
Rua José Paulino, 479 – Centro

13013-000 Campinas – SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

A Obra Social São João Bosco, uma organização da So-
ciedade Civil, sem fi ns lucrativos, atua na cidade de Cam-
pinas (SP), em três localidades distintas. As unidades 
de atendimento são divididas por Centros de Educação 
Infantil e Núcleos de Atendimento Socioassistencial. 
Fundada em 24 de junho de 1909, então como Externa-
to São João, um colégio particular com enfoque social, 
sempre ofertando educação de qualidade a preços mais 
acessíveis. Após mais de oitenta anos atuando na edu-
cação formal, em 1994, voltou-se integralmente à assis-
tência social e passou a atender crianças, adolescentes 
e jovens em situação de vulnerabilidade social. Hoje, a 
Obra atende mais de 2 mil pessoas diariamente, na Edu-
cação Infantil, nas atividades desenvolvidas com crianças 
e adolescentes no contraturno escolar e nas ofi cinas de 
qualifi cação profi ssional oferecidas a jovens e adultos, 
disponibilizados gratuitamente. A Obra Social São João 
Bosco tem uma identidade única e o trabalho é desen-
volvido por meio da Pedagogia Salesiana, contribuindo 
para a melhora das condições de vida de seus destinatá-
rios, com uma educação social humanista e transforma-
dora, que prima pela valorização dos Direitos Humanos e 
pelo protagonismo juvenil.

Legenda: CEI - Centro de Educação Infantil, SCFV - Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos / CCA - Centro para Criança e Adolescente / Provim - Projeto Vida 
Melhor, CCII - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional / CEDESP - Centro de 
Desenvolvimento Social e Produtivo

CEI

SCFV

CCII

952

524
660

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

2.136

R$ 12.315.757,35

200

16

1.536.624

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 2913-0
CC: 15881-X

AG: 0009
CC: 03377-0

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (19) 3733-1040

ossjb@ossjb.org.br

E-MAIL:

DESDE 1909

www.ossjb.org.br 
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13 - Salesianos São Carlos
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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

A Obra Social, conhecida como Educandário, teve seu iní-
cio em outubro de 1949 em São Carlos e desenvolveu re-
levantes serviços à comunidade. No dia 05 de fevereiro de 
1978 os Salesianos assumiram defi nitivamente a direção 
da Obra Social. No início o trabalho era de acolhimento 
institucional para crianças e adolescentes do sexo mascu-
lino, e a partir de 1992 deu-se início as atividades de con-
traturno escolar, pensionato para jovens e cursos profi ssio-
nalizantes. Em 1999, começou o trabalho com as medidas 
socioeducativas em meio aberto com Liberdade Assistida 
e Prestação de Serviços à Comunidade e em 2001 com Se-
miliberdade. Hoje continuam responsáveis pela execução 
das Medidas Socioeducativas em Liberdade Assistida e 
Prestação de Serviço à Comunidade e desenvolvem ações 
complementares à escola, S.C.F.V e Centro de Desenvol-
vimento Social e Produtivo para crianças, adolescentes e 
jovens., em duas unidades. Apoiam dois projetos de volun-
tariado:  Amor Exigente - Grupo de Apoio a famílias para 
prevenir o uso abusivo de álcool e outras drogas e a Escoli-
nha de Futebol “Chuteira de Ouro”. O Salesianos São Carlos 
é uma associação civil, de caráter benefi cente, educacional 
e de assistência social, sem fi ns lucrativos.

LEGENDA: Provim - Projeto Vida Melhor / CCA - Centro para Criança e Adolescente / SCFV
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CFP – Centro de Formação Profi s-
sional.

PROVIM

CFP

MSE

OUTROS

69
570

198
59

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

896

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

R$ 2.807.930,58
Investimento

52
Funcionários

gerente-operacional@salesianossc.org.br 

E-MAIL:

AG: 3062-7
CC: 101.459-5

AG: 0049
CC: 70.027-1

+55 (16) 2107-3300

18
Outros Colab.

197.700
Refeições

DESDE 1949

www.facebook.com/salesianos.sc 
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DESDE 1987
14 - Obra Social Santa Clara

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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

Atuante em Campos do Jordão desde 1987, a Obra Social 
Santa Clara é uma casa que acolhe, ambiente que evan-
geliza, escola que abre caminhos para a vida, espaço que 
favorece a convivência alegre entre amigos. Passou por 
algumas mudanças em 1995 e hoje atende diariamente 
crianças e adolescentes provindos de famílias em vul-
nerabilidade de risco social e pessoal, oferecendo ativi-
dades 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 períodos da manhã e tarde. 
Trabalha no contraturno da Escola Formal, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão. As ati-
vidades desenvolvidas são: música, dança, teatro, artes 
visuais, matemática, literatura, meio ambiente, empre-
endedorismo, 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, cul-
tural, religiosa e política. Assegura espaços de referência 
para o convívio comunitário e social e o desenvolvimen-
to de relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo; além de possibilitar a ampliação do universo in-
formacional, artístico e cultural das crianças e adolescen-
tes, bem como estimular o desenvolvimento de poten-
cialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação 
cidadã. Também contribui para a inserção, reinserção e 
permanência no sistema educacional.

LEGENDA: Provim - Projeto Vida Melhor / SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos / CCA - Centro para Criança e Adolescente

PROVIM 302

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

302

R$ 63.710,52

3

51

55.000

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 0069
CC: 13004368-6

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (12) 3662-4217

contato@obrasocialsantaclara.com.br

E-MAIL:

www.obrasocialsantaclara.com.br 
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15 - CEDESP - São Luiz
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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

Em 1902, os Salesianos receberam a doação de um ter-
reno em Lorena pela família do coronel José Vicente de 
Azevedo, que foi morada, a princípio, de noviços e aspi-
rantes Salesianos. Em 1909, o edifício tornou-se a Escola 
Agrícola Coronel José Vicente, atendendo meninos po-
bres 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 acolheu adolescentes 
em situação de risco em cursos profi ssionalizantes, em 
convênio com o SENAI. A partir de 1991, as atividades so-
ciais 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 
atendimento social passa a ser realizado em 5 unidades. 
Em 2002, inicia um projeto em parceria com o Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (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 investimen-
to 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.

LEGENDA: Provim - Projeto Vida Melhor / CCA - Centro para Criança e Adolescente / SCFV
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CEDESP - Centro de Desenvolvi-
mento Pessoal e Profi ssional.

PROVIM

CEDESP 233
357

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

590

R$ 1.035.000,00

25

20

126.248

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 6524-2
CC: 7495-0

AG: 5107
CC: 0251-0

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (12) 3157-6555

coord@provimlorena.org.br

E-MAIL:

DESDE 1991

www.facebook.com/provimlorena
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16 - A.  S. Cooperadores - Projeto Jataí
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

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

A Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamo-
nhangaba, fundada em 06 de agosto de 2002, é popular-
mente conhecida por Projeto Jataí devido às árvores desse 
fruto, existente há anos neste espaço. Iniciou suas atividades 
com um oratório e ao longo desses anos de existência expan-
diu seus atendimentos em diversas modalidades buscando 
atender as vulnerabilidades da comunidade onde atua, so-
bretudo das crianças, adolescentes e jovens. Atualmente o 
Projeto Jataí oferta os seguintes serviços: Medida Socioe-
ducativa Liberdade Assistida; Mundo do Trabalho (cursos 
de Cabeleireiro e Informática); contraturno escolar (PROVIM 
- Programa Vida Melhor); Cursos de Música; Orientação Pro-
fi ssional; Projeto na Ponta dos Pés (Ballet e Hip Hop) e Ofi cina 
Lúdica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los). 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 fraternida-
de 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 Salesianos Cooperado-
res, responsáveis pela obra, são um grupo de leigos da Famí-
lia Salesiana, fundado e inspirado por Dom Bosco.

LEGENDA: Provim - Projeto Vida Melhor / CCA - Centro para Criança e Adolescente / SCFV 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CFP – Centro de Formação Profi s-
sional, MSE - Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

PROVIM

CFP

MSE

OUTROS

271
234

50
53

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

688

R$ 967.978,17

27

18

88.800

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 6536-6
CC: 11460-X

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (12) 3637-4100

adm@projetojataisalesianos.com.br

E-MAIL:

DESDE 2002

www.projetojataisalesianos.com.br
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DESDE 1943
17 - Liceu Coração de Jesus

Pindamonhangaba - SP

CNPJ: 62.123.336/0001-07
Padre Alexandro Santana (Diretor)

Rua São João Bosco, 727 – Santana
12403-010 Pindamonhangaba – SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

O Liceu Coração de Jesus é uma associação civil, de natu-
reza confessional, benefi cente e fi lantrópica, sem fi ns eco-
nômicos e lucrativos, de caráter educacional e de assistên-
cia 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 vín-
culos familiares e sociais, visando à valorização integral do 
ser humano e a minimização das situações de vulnerabi-
lidade. Realiza atendimentos diversos nas áreas de ação 
complementar à escola, atenção à família, práticas espor-
tivas, promoção da cultura e proteção à infância. Atua por 
meio dos Programas: Programa Vida Melhor (PROVIM), 
com ofi cinas de recreação, canto coral, musicalidade, es-
portes, artes e teatro. O Núcleo de Esportes oferece futsal, 
capoeira, rugby, dança de rua urbana e dance hall, vôlei 
e jiu-jitsu. Ambos são Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos, com foco na formação humana, ofere-
cendo também atendimento às famílias. A missão é aco-
lher crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação 
de vulnerabilidade, promovendo o exercício da cidadania 
pela metodologia preventiva de Dom Bosco, fundador da 
Congregação Salesiana. Liceu Coração de Jesus busca ser 
referência no trabalho educativo e socioassistencial desta 
parcela da sociedade.

LEGENDA: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / CCA - Centro 
para Criança e Adolescente / Provim - Projeto Vida Melhor.

SCFV 387

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

387

R$ 1.882.680,00

25

15

36.000

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 259
CC: 23019-1

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (12) 3645-1110

marcio.meneses@unisal.br

E-MAIL:

www.salesianospinda.org.br 
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DESDE 1969
18 - Obra Social Padre Rodolfo Komorek

São José dos Campos

CNPJ: 62.123.336/0027-38
Padre Antônio Carlos Galhardo (Diretor)

Rua Padre Rodolfo, 28 - Vila Ema
12243-080 São José dos Campos – SP

SERVIÇO / Nº ATENDIDOS 

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, re-
aliza atividades signifi cativas de Promoção Humana, por 
meio de ações que visam o indispensável suporte social, 
psicológico e espiritual, tornando-se referência na cida-
de. Pelo 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 Soli-
dárias atende mães gestantes, em situação de vulnera-
bilidade, com formação e entrega de enxoval de bebê. 
A obra oferece ainda cursos de informática básica, de 
alfabetização, ofi cinas de artesanato, e cursos rápidos 
de confecção de pães, salgados e doces, com o objetivo 
de atender aqueles que querem e precisam colaborar no 
orçamento doméstico. Para atender famílias em situação 
de desemprego e vulnerabilidade, há o Empório Padre 
Rodolfo, espaço de acolhida que fornece alimentos e ou-
tros itens, conforme necessidade. O objetivo é unir as di-
versas forças vivas da Família Salesiana e da Comunidade 
Paroquial para uma ação educativa e pastoral, desenvol-
vendo ações que amenizem os efeitos da pobreza e da 
miséria agravadas pela crise econômica e social.

LEGENDA: GAF - Grupo de Apoio Familiar, CCA - Centro para Criança e Adolescente / Pro-
vim - Projeto Vida Melhor, SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
CFP – Centro de Formação Profi ssional.

GAF

CCA

CFP

343

578
8

Nº de Atendidos
(Por ano)

NÚMEROS

904

R$ 404.757,49

2

97

4.178

COMO AJUDAR:

ALIMENTAÇÃO

AG: 8602
CC: 0181-3

Outros Colab.

Funcionários

Refeições

Investimento

+55 (12) 3921-6490

paroquiasagradafamilia@diocesesjc.org.br

E-MAIL:

www.facebook.com/obrasocialperodolfokomorek 
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A União Pela Vida (UPV) é uma iniciativa da Rede Salesiana Brasil (RSB) para unir pessoas e em-
presas que desejam contribuir com o ideal de Dom Bosco – pai e mestre da juventude e funda-
dor da Congregação Salesiana – de formar “bons cristãos e honestos cidadãos”.

Desde 1995, a UPV aproxima doadores a centenas de projetos sociais desenvolvidos por salesia-
nos 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 vulnerabilidade social.

Pelo portal ou aplicativo da UPV, de forma prática e ágil, é possível fazer uma doação ou optar 
por contribuição mensal. Indivíduos 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 executam 
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

uniaopelavidawww.upv.org.br

SOBRE A INICIATIVA:
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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 socie-
dade: 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 ofi-
cinas 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 Vaticana e com a Rede Salesiana Brasil (RSB) 
denota seu compromisso com a unidade da Igreja e com a Congregação no Brasil. As Constitui-
ções 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 esse desejo de Dom Bosco, continuando junto aos 
jovens por seus filhos salesianos.

radiodomoficial radiodomoficial radiodomoficialwww.radiodom.com.br

SOBRE A INICIATIVA:
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Todo o ambiente – onde se desenvolve a ação salesiana – deve ser para os jovens “casa que 
acolhe, paróquia que evangeliza, escola que encaminha para a vida e pátio para se encontrarem 
como amigos e viverem com alegria”.

Os nascidos em meio à revolução digital que marca nosso tempo são sociologicamente classifi -
cados de “Geração Z”, inseridos num “entrançado” por onde circulam dados de diversas nature-
zas, sem conexão necessária entre si. Eis o ambiente por onde circulam nossos jovens e a partir 
do qual estabelecem muitas de suas relações interpessoais.

Diante da urgência de uma narração que lhes permita olhar o mundo e os acontecimentos de 
modo menos fragmentado, em busca do sentido da vida nessa confusão de vozes e mensagens 
com as quais são cotidianamente bombardeados, surgiu o A.Cor.Dar Pátio Virtual. 

A iniciativa deseja propor um despertar de novas cores aos jovens que circulam pelo mundo 
virtual. Por isso, desde 2017, se faz presente na internet por meio de seu site e blog, onde dispo-
nibiliza diversos materiais – lives, vídeos, áudios, cartões virtuais, textos formativos e mensagens 
diversas – além das redes sociais de maior alcance entre alguns grupos juvenis, tais como Youtu-
be, Instagram, Twitter e Facebook.

As diversas produções – pensadas ao público e perfi l específi cos de cada mídia – são compar-
tilhadas, em linguagem acessível e objetiva, no intuito de oferecer novas possibilidades aos jo-
vens à elaboração de seu próprio projeto de vida.

Entre os temas abordados estão aqueles específi cos das diversas demandas dos grupos juvenis. 
Embora o conteúdo produzido em alguns canais seja explicitamente religioso, a iniciativa, ori-
ginalmente, nasceu preocupada em estabelecer diálogo com aquela parcela da juventude mais 
alheia às experiências religiosas.

acordar.patiovirtual acordar.patiovirtual acordarpvwww.acordarpatiovirtual.com
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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 ambien-
tal 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, construin-
do 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 assu-
mir três compromissos para proteger e melhorar o meio ambiente. Há três áreas prio-
ritárias, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU): combater a contaminação (ODS 3, 6 e 7), eli-
minar os plásticos de utilização única (ODS 11, 12 e 14) e reduzir o aquecimento glo-
bal (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 de-
fende que ao estabelecer 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 efi ciente, 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 biodi-
versidade local;
• Estimular compras verdes, assegurando que todos os produtos ou serviços adquiridos causem 
o mínimo de impacto ambiental.

DBGAPort dbgreenalliace_port DBGA_Portwww.donboscogreen.org

SOBRE A INICIATIVA:
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Relatório Social 2019
Relatório de divulgação das atividades da ação social da

Inspetoria Salesiana de São Paulo
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