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P. JUSTO ERNESTO PICCININI
INSPETOR SALESIANO

Quando nos encontramos a contemplar um prédio enorme e bonito, muitas vezes, 
nem pensamos que aí está uma multidão de tijolos - unidos formam esta obra de 
arte maravilhosa. Creio que, com as nossas obras sociais, acontece a mesma coisa. 
Não imaginamos que é a somatória de tantas ações realizadas, com empenho e dedi-

cação, que fazem acontecer um resultado tão bom e importante para tantas crianças e jovens 
das nossas obras e da nossa sociedade. Quando juntamos o bem que realizamos, ficamos felizes. 

Como pensar em construir um mundo melhor sem olhar e investir na juventude? Não basta só 
olhar, é preciso que o jovem se sinta acolhido, amado e, sobretudo, encontre quem nele pense 
e invista na construção de um futuro melhor. 

A Inspetoria Salesiana de São Paulo tem realizado esse projeto de investir com confiança e dedi-
cação no futuro da juventude e, graças ao bom Deus, encontrou também muitas empresas e 
pessoas de bem que se tornaram nossos colaboradores, apoiadores e financiadores dos projetos 
e ações em favor das crianças, adolescentes, jovens e suas respectivas famílias. Você verá por 
meio deste Relatório Social, o quanto bem se faz no dia a dia das diversas frentes, presentes em 
várias cidades, do Estado de São Paulo.

É um trabalho admirável, de enorme grandeza e queremos expressar o reconhecimento e gra-
tidão a todos os colaboradores e Salesianos Consagrados que tornam possível e real, na vida 
de todos os atendidos, a realização dos seus sonhos.

Temos que reconhecer e agradecer aos Poderes Públicos (Federal, Estadual e Municipal), sendo 
nossos parceiros indispensáveis na realização de todos os nossos projetos, o apoio e a partici-
pação. Não iríamos conseguir realizar tantos bens e frutos muito bons. Muito obrigado! 

Contemplar tantas coisas boas, realizadas para o bem da juventude, nos leva a reafirmar cada 
vez mais o nosso compromisso pelos jovens, sobretudo, os mais vulneráveis, mais pobres e 
abandonados. Além de oferecer-lhes, como fez Dom Bosco - Pai e Mestre da Juventude -, uma 
rica oportunidade de formação e crescimento para serem sempre “Bons Cristãos e Honestos 
Cidadãos.” 

A todos, reafirmo que o nosso trabalho faz a diferença na vida de todos os atendidos. Minha 
gratidão e vamos em frente, porque Deus nos acompanha sempre.

Q
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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 o sacristão da igreja de 

São Francisco de Assis de Turim agredir um jovem porque 
este não sabia ajudar na Missa. Dom Bosco se comoveu e 
atendeu o menino Bartolomeu Garelli, de 16 anos, 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 a 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 Auxilia-
dora. 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

1.848
CASAS SALESIANAS

97
CASAS SALESIANAS 

NO BRASIL

91
INSPETORIAS

+400MIL
MEMBROS DA

FAMÍLIA SALESIANA

+13MIL
SALESIANOS

+600
SALESIANOS
NO BRASIL

134  
PAÍSES

DE SANTIAGO 
A PEQUIM

Na a 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, montanhas, colinas, 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 filhos, os filhos dos teus filhos e os filhos deles”.

Os pontos do mapa mostram as 91 Inspetorias Salesianas espalhadas pelo mundo.
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REDE SALESIANA BRASIL
Salesianos e Salesianas representados pela CISBRASIL 
(Conferência dos Salesianos do Brasil) e pela CIB (Confe-
rência das Inspetorias das Filhas de Maria Auxiliadora) deci-
diram unir suas ações e, a partir de 2002, se constituírem 
oficialmente como a Rede Salesiana de Escolas – RSE, 
alinhados pelo método educativo denominado Sistema 
Preventivo de Dom Bosco.

O sucesso do trabalho alcançado pela Rede Salesiana de 
Escolas e a experiência de um trabalho integrado entre 
Salesianos de Dom Bosco (SDB) e Filhas de Maria Auxiliadora 
(FMA) motivaram o esforço da Articulação da Rede Sale-
siana de Ação Social – RESAS, que nasce, porém, como 
duas redes menores separadas. Os Salesianos começaram 
seu trabalho de articulação em 2005 e as FMA em 2009.

A personalidade jurídica da RSE, embora tenha nascido 
desde o início com a participação de salesianos e salesianas, 
ficou vinculada à Conferência das Inspetorias dos Salesianos 
de Dom Bosco no Brasil – CISBRASIL. Somente no ano de 
2012 deu-se início à criação de uma nova personalidade 
jurídica que uniu na sua diretoria religiosos e religiosas, 
SDB e FMA. Nasce assim a Rede Salesiana Brasil – RSB. 

A Rede Salesiana Brasil (RSB) é uma Instituição que integra nacionalmente, desde 2014, os 
trabalhos educativos pastorais dos Salesianos e das Salesianas nas áreas de:

 • Educação básica

 • Educação de ensino superior 

 • Ação Social 

 • Comunicação 

Atualmente a RSB conta com 100 escolas, 15 instituições de ensino superior e 107 obras 
sociais em todo o Brasil, além de museus, rádios, editora e grupos de pastoral.

A Rede Salesiana Brasil
Ação Social (RSB-Social) é a dimensão social da RSB. Se organiza como uma comunidade edu-
cativa nacional das presenças salesianas para articulação, promoção e fortalecimento da ação 
social salesiana em rede no Brasil. Isso significa estar na rede, pensar em rede e agir em rede!

Hoje somos 107 Obras Sociais em todo o território Brasileiro e nossas ações beneficiam mais 
de 80 mil pessoas e envolvem cerca de 3.500 mil colaboradores e voluntários.

Na perspectiva de sua finalidade colaborativa, a RSB-Social busca promover o desenvolvimento 
integral das novas gerações e a superação das diferentes formas de pobreza e exclusão social. 

Considerando os vários contextos, preservando a diversidade de respostas e respeitando as 
particularidades de cada presença salesiana no território, entendeu-se que duas dimensões 
deveriam caracterizar nacionalmente a ação social salesiana em rede:

 • A Identidade Carismática Salesiana, pois orienta o modo de ser, mais do que o 
modo de fazer.

 • Um conjunto de Compromissos Fundamentais, capazes de alinhar as ações da 
rede em todas as presenças salesianas, na transversalidade: Gestão Social e atuação 
em rede; Fortalecimento da família; Promoção dos direitos humanos das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens; Cooperação para o desenvolvimento com enfoque social; 
Ação socioeducativa de resultados; Construção de competências das novas gerações 
para a vida.

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
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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

 

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

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. 

Fortalecimento da Família
Zelar pela família, referência primordial no processo de formação pessoal e comunitária. Caminho prós-
pero 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 Adolescente (ECA), das leis que dele 
emanam e a daquelas que o complementam, com a afirmação de que só assim conseguiremos a cons-
trução e a manutenção de uma sociedade justa, pacífica, solidária e com oportunidades iguais para todos.

 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.

COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS DA AÇÃO 
SOCIAL SALESIANA EM REDE NO BRASIL

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.

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 integra-
ção de indivíduos e organizações em redes (do Estado, do mercado 
e da sociedade), para a efetividade das políticas públicas.

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). 

Gestão social e 
atuação em rede

Cooperação para o
desenvolvimento

com enfoque social
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SOBRE A INICIATIVA

Nascida em 1995, a União Pela Vida (UPV) tem como principal objeti-
vo fomentar e promover a responsabilidade social em todo o Brasil 
por meio de Parceiros(as) e Benfeitores(as) que compartilham do 
propósito da missão salesiana: a construção de um mundo melhor 

através da juventude.

Perpetuada nas áreas programáticas da Rede Salesiana Brasil (Escolas, Obras 
sociais, Instituições de Ensino Superior e centros  comunicacionais), a União 
pela vida também contribui no desenvolvimento do trabalho em rede, no fo-
mento a  solidariedade e nas tendências universais da responsabilidade  social, 
sempre enfatizando a Educação como meio para transformação da juventude. 

Assim, a UPV existe para além da captação de recursos financeiros que subsi-
diem as obras sociais salesianas do Brasil, ela desenvolve a promoção do espí-
rito solidário em suas diversas dimensões, seja internamente ou na sociedade.

Além de todo o trabalho desenvolvido na captação de recursos e articulação 
em rede, trazemos formações para as nossas instituições salesianas para te-
rem o máximo de aproveitamento no relacionamento gerado com seus ben-
feitores. 

Desenvolvemos atividades nacionais em prol da captação e do trabalho em 
Rede. Entre eles, está o Dia de Doar UPV. Movimento global e adotado por 
toda a RSB, desenvolvido e articulado a partir do movimento UPV desde 2020. 

Entre os principais resultados obtidos em 2021 no projeto Dia de Doar UPV, 
chegamos aos números abaixo: 

• + de R$ 830 mil em volumes gerais financeiros arrecadados;

• + de 107 mil toneladas de alimentos arrecadados;

• + de 7 mil  horas de voluntariado; e

• + de 70 mil famílias beneficiadas por todo o projeto.

upv.org.br uniaopelavida

Escaneie o QR Code 
para acessar o site de 
monitoramento de 
doações

Escaneie o QR Code 
para saber mais sobre 
Educomunicação nas obras 
sociais salesianas

Tivemos uma participação ativa, contribuindo principalmente na articulação 
e captação de parceiros para o projeto “Em Rede Contra à Fome” desenvolvido 
pela Rede Salesiana Brasil. Os resultados foram bem significativos praticamen-
te dobrando o investimento que a RSB fez nas instituições. 

• + de R$ 2.400.000 foram incentivados pela Rede Salesiana Brasil para 
todas as presenças sociais salesianas de 10 inspetorias;

• R$ 4.892.395,98 - Valor total captado e convertido das doações;

• + de 34 mil cestas básicas arrecadadas;

• Contabilizando mais de 680 mil itens de alimentação, ou seja, por volta 
de 20 itens por cesta básica arrecadada;

• 48.900 famílias foram impactadas com esta ação.

Caso queira contribuir com todos os projetos, basta acessar o portal ou apli-
cativo da UPV, de forma prática e ágil, fazer uma doação única 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 Rede 
Salesiana Brasil, e encaminhado para aquelas obras que necessitem de uma 
atenção especial ou que executam projetos com desafios maiores e em 
regiões mais carentes, como exemplo o Projeto Educomunicação.

Projeto Educomunicação subsidiado pelas doações da União pela Vida. São 12 
projetos em 12 instituições sociais Salesianas.
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SOBRE A INSPETORIA
 

Atualmente, possui 18 comunidades religiosas salesia-
nas, canonicamente erigidas, 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, Piraci-
caba, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

São 137 Salesianos de Dom Bosco (SDB) na Inspetoria de São 
Paulo, entre padres e irmãos. 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

+25 MIL
ATENDIDOS

8
UNIDADES

1.385
COLABORADORES

1.360
COLABORADORES

691
COLABORADORES

9.866
ALUNOS

+3M
ATENDIMENTOS

17
OBRAS

6.348
ALUNOS
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MNEAS - Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social. CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social. CNBB - 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. CONSEAS SP - Conselho Estadual de Assistência Social. COMDICAR - 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. COMJUV - Conselho Municipal Da Juventude. COMSEAN – Conselho Municipal de Alimentação Escolar

CONSELHO LOCAL REPRESENTANTE

ATUAÇÃO NACIONAL
MNEAS

Brasil Carlos NambuCNAS

CNBB - POLÍTICA

ATUAÇÃO ESTADUAL
CONSEAS SP São Paulo Carlos Nambu

ATUAÇÃO MUNICIPAL
CMAS Americana - SP Isabela Albuquerque Cruz

CMDCA Americana - SP Elisanegla de Castro Ribeiro

CMDCA Lorena Ginandreia da Silva e Santana

CMDCA Lorena Tayná Ribeiro Toledo

CMAS Lorena Douglas José Anselmo Silva

COMJUV Lorena Dayara Dara Domiciano

Fórum  de Assistência Social São Paulo Israel D. Marques

Fórum Municipal de Educação Infantil São Paulo Lilian Damaceno Santana Valerio

Fórum Municipal de Educação Infantil São Paulo
Liliane Nascimento Dos Santos 
Siqueira

Fórum Municipal de Educação Infantil São Paulo Rosangela Monteiro Da Silva

Fórum Municipal da Assistência Social São Paulo
Maria Telma Fernandes de Farias 
Pinto

Fórum Municipal da Assistência Social São Paulo Ivani Aparecida dos Santos

Fórum Municipal do Idoso São Paulo
Maria Inês Santana Ferreira da 
Silva

CMDCA Araraquara Maridete dos Santos Farias

CMAS Araraquara Maridete dos Santos Farias

CMAS Pindamonhangaba Sarah Brega Nunes Bastos

CMDCA Pindamonhangaba Sarah Brega Nunes Bastos

CMDCA Pindamonhangaba Mayara Costa Faria

Comitê de Gestão Colegiada Pindamonhangaba Sarah Brega Nunes Bastos

Comitê de Gestão Colegiada Pindamonhangaba Mayara Costa Faria

CMDCA Campos do Jordão
Maria Helena Bretas Gonçalves 
Francatto

CMDCA Campinas Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli

CMAS Campinas Josefa Herminia Rodrigues Guirau

CMAS Araras Marcelo Costa

COMDICAR Araras Marcelo Costa

CMAS Pindamonhangaba André Barcelli

CMAS Pindamonhangaba Raquel Dias

CMAS Pindamonhangaba Jessica Anaine Muassab

CMDCA Pindamonhangaba Carlos Roberto Murta Junior

CMDCA Pindamonhangaba William Anaia Bonafé

CMAS Pindamonhangaba Renato Honorio

CMAS São Carlos Maria Aparecida Pereira

CMAS São Carlos Claudia Scardino de Lima Pizzol

CMDCA São Carlos Thauana Leticia Felicio

CMDCA São Carlos Elizangela Pessoa Polizel

COMSEAN São Carlos Elizangela Pessoa Polizel

Também  no ano de 2021, apesar da continui-
dade do quadro decorrente da Pandemia, 
manteve-se a atuação política através do con-
trole social da rede salesiana nos diferentes 

Conselhos e Fóruns nos âmbitos nacional, estadual 
e municipal. Manteve-se o desafio, a participação de 
forma híbrida - presencial e remota, de acordo com as 
orientações sanitárias e os protocolos a serem seguidos 
de acordo com cada localidade.  

A Rede Salesiana Brasil de Ação Social, possui como 
indicativo a importância e a necessidade de contribuir 
como Rede nas pautas e demandas que impactam na 
vida das crianças, adolescentes e suas famílias -  pela 
defesa dos Direitos Humanos, nas políticas de assistên-
cia social, educação, entre outras. O “Controle Social”, 
como prevê a Constituição Federal de 1988, é uma 
forma de participação da sociedade civil na fiscaliza-
ção das ações do Estado. É um instrumento democrá-
tico para o exercício do “Poder” compartilhado entre 
Governo e Sociedade Civil. A Sociedade Civil traz suas 
demandas, fiscalizando e avaliando as ações gover-
namentais frente à Política Pública. O Controle Social 
das ações dos governantes e funcionários públicos é 
importante para assegurar que os recursos públicos 
sejam bem empregados em benefício da coletividade. 
É a participação da sociedade no acompanhamento e 
verificação das ações da gestão pública, na execução 
das políticas públicas, avaliando os objetivos, proces-
sos e resultados. A participação popular colabora com 
a solução dos problemas ou levantamento de ações 

CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

INSERÇÃO POLÍTICA

deficitárias, contribuindo com caminhos que pos-
sam fortalecer sua eficácia. Por isso, os Salesianos e 
as Filhas de Maria Auxiliadora se fazem presentes 
na participação efetiva nos espaços de Controle 
Social, tais como Conselhos de Direitos, Fóruns, 
Movimentos e Coletivos que tratam de temas 
relacionados às crianças, adolescentes, jovens 
e suas famílias. Pela representatividade, a Rede 
participa permanentemente das agendas políticas 
(Regionais, Estadual e Nacional), levando o carisma 
salesiano e contribuindo para as políticas públicas 
diante da diversidade presenciada.  Acreditando 
nessa visão, são agregadas pautas e ações coletivas 
que vão além das demandas institucionais, pois a 
conquista da sociedade, nesses espaços, é  tam-
bém uma conquista nossa e leva ao entendimento 
da necessidade do fortalecimento dos trabalhos 
conjuntos com atores externos.

O ano de 2021 foi muito significativo para o exer-
cício do controle social, pois foram realizadas as 
conferências municipais, estadual e nacional da 
política pública de Assistência Social. Juntamente, 
as participações nos conselhos e nas conferências 
trataram-se de momentos significativos para a 
avaliação e novas proposições junto a essa referida 
política pública, buscando seu aprimoramento, 
ainda mais num momento como o marcado pela 
pandemia e a vulnerabilidade social expressa.
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R$86.369.974,24INVESTIMENTO
TOTAL ANUAL

DESPESAS POR CATEGORIA

INVESTIMENTO

18%
OUTROS

9,5%
MATERIAIS

12%
ESTRUTURA

No ano de 2021, manteve-se o cenário pandêmico, 
ainda com grandes desafios, frente aos impactos 
sociais gerados e suas implicações, como a inse-
gurança alimentar, financeira, social e outras vul-
nerabilidades que impactam a população. Porém,  
foi um ano marcado pela renovação da esperança, 
considerando o início do processo de imunização 
contra a COVID- 19 e o seu desenrolar através do 
calendário vacinal estabelecido pelas autoridades 
de saúde. 

Nesse contexto manteve-se o trabalho social forta-
lecido da Inspetoria Salesiana de São Paulo, através 
das 17 obras sociais, em diferentes localidades, 
com atendimento e acompanhamento de mais 
de 25 mil beneficiários da ação, principalmente 
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, com 
a realização de mais de três milhões de atendi-
mentos diversos.  

Para a execução de todo o trabalho social desen-
volvido, houve o investimento de cerca de R$86 
milhões. A atuação das obras sociais se deu, priorita-
riamente, através de termos de parceria estabeleci-
dos com o setor público (municípios e estado), com 
aporte no valor total de investimentos públicos 
de cerca de 88% dos recursos investidos. Também 
houve o investimento da própria Inspetoria, com 
cerca de 5% dos recursos financeiros. Em propor-
cionalidade, 3% foram estabelecidos de recursos 
próprios das obras sociais, captados através de 

Masculino
Feminino

Crianças Adolescentes Jovens Adultos

12,4%
14,0%

10,0%

14,6%

13,4% 13,8% 10,9% 10,9%

BENEFICIADOS 
PELA AÇÃO 
SOCIAL

DIVISÃO 
ETÁRIA DOS 
BENEFICIADOS

12.383
MASCULINO

23.745
FAMÍLIAS

12.881
FEMININO

25.264
PESSOAS

25,9%
CRIANÇAS
(0 A 11 ANOS)

20,9%
JOVENS

(18 A 29 ANOS)

27,7%
ADOLESC.
(12 A 17 ANOS)

25,5%
ADULTOS
(30 OU MAIS)

INVESTIMENTO EM 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

0,5%
CAPACITAÇÃO

60%
FOLHA SALARIAL

eventos e promoções realizadas em cada unidade. 
Em parcerias estabelecidas com pessoas jurídicas, 
segundo as informações prestadas pelos gestores 
das obras sociais, também foram fornecidos 3%, 
entre outras fontes.

Do total de recursos investidos, 60 % refere-se 
ao pagamento de salários, com trabalho gerado 
para mais de 1.300 colaboradores implicados no 
atendimento das crianças, adolescentes, jovens e 
suas famílias. Os recursos também foram investidos 
em materiais pedagógicos, esportivos, formação 
continuada, estrutura física e entre outros. Tam-
bém houve a aquisição de cestas básicas e outros 
recursos, em parte das obras sociais, que foram 
destinadas às famílias atendidas.

No desenvolvimento dessa ação educativa, somam-
-se mais de 680 educadores, monitores, professores 
e instrutores nos diferentes programas e projetos. 
As equipes técnicas são formadas por mais de 120 
profissionais de diferentes áreas que garantem a 
interdisciplinaridade no trabalho. Também somam-
-se a esse grande time, mais de 450 colaboradores 
nas funções administrativas e operacionais que 
mantêm o funcionamento da infraestrutura das 
obras sociais. Além de 80 gestores, bem como 
inúmeros religiosos consagrados dos Salesianos de 
Dom Bosco, que se dedicam de forma voluntária 
e cotidiana a esta grande missão. Inspirados pelo 
carisma de Dom Bosco, se atualiza e se mantém 
um “vasto movimento em favor da vida”.
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N° LOCAL OBRA SOCIAL ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO

1 Bom Retiro Instituto Dom 
Bosco 2.430 120 R$ 9.061.757,75

2 Campos Elíseos Abrigo Dom Bosco 
para Catadores 104 9 R$ 855.712,85

3 Campos Elíseos CEI Coração de 
Jesus 133 18 R$ 1.557.476,76

4 Itaquera Associação Benefi-
ciente Bom Pastor 762 78 R$ 4.397.210,51

5 Itaquera Obra Social Dom 
Bosco 14.410 478 R$ 32.584.430,86

6 Jardim Nordeste Centro Social Santa 
Luzia 1.837 184 R$ 11.517.460,78

7 Lapa Centro Juvenil Sale-
siano Dom Bosco 657 29 R$ 2.440.302,24

8 Mooca
Centro Salesiano de 
Desenvolvimento 
Social e Profissional

50 7 R$ 5.095.783,00

9 Americana Casa de Dom Bosco 125 6 R$ 374.902,05

10 Araraquara
Lar Juvenil Ara-
raquarense São 
Domingo Sávio

155 10 R$ 349.720,07

11 Araras Oratório São Luiz 197 21 R$ 602.024,32

12 Campinas Obra Social São 
João Bosco 2.095 252 R$ 11.827.168,40

13 São Carlos Salesianos São 
Carlos 632 49 R$ 2.618.592,21

14 Campos do Jordão Obra Social Santa 
Clara 180 21 R$ 20.000,00

15 Lorena Obra Social São Luís 390 25 R$ 1.085.860,44

16 Pindamonhangaba Projeto Jataí 500 30 R$ 1.143.019,41

17 Pindamonhangaba Instituto do Cora-
ção Euracistico 607 23 R$ 838.552,59

REGIÃO ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO ATENDIMENTOS

Capital 20.383 923 R$ 67.510.134,75 3.070.784

Paulista 3.204 338 R$ 15.772.407,05 76.447

Vale do Paraiba 1.677 99 R$ 3.087.432,44 6.941

ATENDIDOS COLABORADORES* INVESTIMENTO ATENDIMENTOS

25.264 1.360 R$ 86.369.974,24 3.154.172

*Funcionários próprios, funcionários cedidos, terceirizados e voluntários.

DADOS GERAIS - OBRAS SOCIAIS (ANUAL)

DADOS GERAIS - REGIÕES (ANUAL)

TOTAL (ANUAL)
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DESDE 1919
Desde 1919,  o Instituto Dom Bosco (IDB) – Uni-

dade Bom Retiro, atua com crianças, jovens e adultos 
baseando-se na pedagogia de Dom Bosco, que tem 
como princípios: razão, religião e carinho. Fortale-
cendo o relacionamento interpessoal e a convivên-
cia familiar e social. O IDB forma seus educandos 
humana e profissionalmente com o envolvimento 
da comunidade e corresponsabilidade das famílias, 
oferecendo cursos atuais e atividades diversificadas 
e atrativas. A Unidade Vila Paulistana, localizada na 
Zona Norte de São Paulo, teve início no ano de 2001. 
Em fevereiro de 2021, assumimos a Unidade Casteli-
nho Dom Bosco, localizada na Zona Sul. Os núcleos 
criam novas perspectivas, com o apoio de uma 
equipe de educadores capacitados, desenvolvendo 
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, 
adolescentes, adultos e idosos. Os serviços contam 
com o convênio da Prefeitura de São Paulo, através 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, com o apoio da iniciativa privada 
e de admiradores do trabalho social desenvolvido. 
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, assistên-
cia 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; SMSE/MA - Serviço de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

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 697

CEDESP 1.314

JOV. APRENDIZ 18

SMSE/MA 129

OUTROS 272

TOTAL
(POR ANO) 2.430

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 9.061.757,75

AG: 0762
CC: 13000048-9

salesianos@idb.org.br

+55 (11) 3329-7999

FUNCIONÁRIOS
120

ALIMENTAÇÃO
1.098.122
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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 
seu objetivo é atender pessoas que trabalham 
no mundo do subemprego, como os catadores 
de materiais recicláveis, que usam carroças como 
ferramenta de trabalho e, muitas vezes, como seu 
dormitório. O Abrigo busca promover a autono-
mia dessas pessoas e a saída qualificada das ruas, 
retornando às famílias ou a moradia autônoma 
com geração de renda formal ou informal. Estas 
pessoas exercem um trabalho de relevância social 
e ambiental para a cidade, mas marcado por con-
dições insalubres, perigosas, penosas e de baixa 
remuneração. Este apoio concreto visa a promoção, 
o acesso à moradia, o trabalho e evita a interme-
diação do atravessador na venda dos materiais 
coletados. O serviço funciona 24 horas por dia, com 
capacidade de atendimento para 55 moradores, 
tanto homens quanto mulheres. E oferece oportu-
nidades de autocuidado, como banho, descanso 
(sala de TV), dormitório e atendimento técnico. Os 
abrigados recebem café da manhã diariamente, 
lavam suas roupas, fazem suas refeições e, além do 
acolhimento, são preparados para o mercado de 
trabalho através das oficinas de reciclagem, coo-
perativas e associações, e orientações de acesso 
aos documentos pessoais. O abrigo também pos-
sui canil, acolhendo os animais de estimação dos 
catadores. O canil é um diferencial, pois entende-se 
a importância e respeita a vontade de seus abriga-
dos de terem seus companheiros consigo; outro 
diferencial, é o estacionamento oferecido para as 
carroças com espaços demarcados. 

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$ 855.712,85

AG: 0609
CC: 39799-7

financeiro@liceusp.com.br

+55 (11) 3221-3622 Ramal: 232/236

FUNCIONÁRIOS
9

ALIMENTAÇÃO
32.895

ABRIGO 104

TOTAL
(POR ANO) 104
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DESDE 1994

O CEI Coração de Jesus foi inaugurado no dia 
12 de outubro de 1994 e localiza-se na região 
central de São Paulo, no bairro Campos Elíseos. 
A instituição 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 atividades 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, inte-
grando o cuidar e o educar, em ação comple-
mentar à da família (LDB nº 9.394/96). Em 2020 
o ensino presencial foi suspenso, e manteve-se 
parcialmente ainda no ano de 2021, devido a Pan-
demia causada pela COVID19. Neste tempo nos 
organizamos e nos adaptamos ao novo cenário 
de ensino à distância. Para tanto replanejamos os 
objetivos de aprendizagem, tornando o distan-
ciamento o menos agressivo possível e disponi-
bilizamos plataformas on-line para formação da 
equipe, orientando os pais e/ou responsáveis, 
principalmente, nos cuidados com a saúde e 
contra o contágio. Os desafios do distanciamento 
tiveram a tecnologia como grande aliada, objeti-
vando propiciar às famílias momentos reflexivos 
que levassem à autoestima e vivências interativas. 
Cuidou-se do impacto emocional causado pela 
pandemia e também das dificuldades financeiras 
que as famílias enfrentaram, apoiando-as com 
cestas básicas, kits de higiene e limpeza, álcool 
em gel e cartão merenda. Ainda em decorrência 
da pandemia e suas consequências na vida dos 
nossos beneficiados e colaboradores, no aspecto 
profissional, social e emotivo, buscando oferecer 
o necessário suporte social.

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
INVESTIMENTO

R$ 1.557.476,76

FUNCIONÁRIOS
18

ALIMENTAÇÃO
15.100

CEI 133

TOTAL
(POR ANO) 133

CEI - Centro de Educação Infantil.

COMO AJUDAR

AG: 0609
CC: 39799-7

financeiro@liceusp.com.br

+55 (11) 3221-3622 Ramal: 232/236
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DESDE 1983
A Associação Beneficente Bom Pastor é, de natu-

reza civil, beneficente, filantrópica, religiosa, sem 
fins lucrativos e/ou econômicos, além de caráter 
assistencial, social e educacional. Ela possui três 
Centros de Educação Infantil (CEI), atendendo 
crianças de 0 a 4 anos, com o objetivo de promover 
momentos de convívio socioeducativo em espaços 
de igualdade, participação e liberdade. Criando 
condições para o desenvolvimento integral da 
criança, educando na fé e na cidadania. São espa-
ços coletivos que contribuem para a vivência da 
infância e para a construção da identidade social 
e cultural, integrando o cuidar e o educar, numa 
ação complementar à família. De forma comple-
mentar, é desenvolvido um Programa de Acompa-
nhamento Familiar. No passado, desenvolveu um 
Projeto de Mutirão Habitacional, cujo resultado foi 
a construção de 1.020 apartamentos para famílias 
em situação de vulnerabilidade, num condomínio 
denominado “Portal Dom Bosco”. Sua missão é 
contribuir com a construção de uma sociedade 
justa, humana e igualitária, por meio de atividades 
socioeducativas que visam a melhoria da qualidade 
de vida e o pleno exercício da cidadania das famí-
lias 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$ 4.397.210,51

AG: 0682
CC: 49.566-8

AG: 1086
CC: 3888-8

FUNCIONÁRIOS
78

ALIMENTAÇÃO
86.855

bpastor@domboscoitaquera.org.br

+55 (11) 2521-3007

CEI 633

OUTROS 129

TOTAL
(POR ANO) 762

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 servi-
ços na área da Assistência Social, sendo eles: Prote-
ção Básica (Serviço de Convívio e Fortalecimento), 
oferecidos em quatro modalidades diferentes - 
Circo Social, Centro Para Crianças e Adolescentes, 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, 
Núcleo de Convivência de Idosos; Proteção Espe-
cial (Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes e Servicos de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto) - LA e PSC; 
Programas Complementares (Atenção Integral à 
Família, Capacitação Continuada, Educação Socio-
ambiental, Educação Sociocomunitária, Gestão de 
Talentos, Saúde Sociocomunitária e Sociocultural). 
Tem como objetivo promover a formação integral. 
Sua missão é contribuir com a construção de uma 
sociedade justa, humana e igualitária, por meio de 
atividades socioeducativas que visam 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$ 32.584.430,86

AG: 0682
CC: 10827-9

AG: 0670
CC: 13004045-0

contato@domboscoitaquera.org.br

+55 (11) 2205-1100

FUNCIONÁRIOS
478

ALIMENTAÇÃO
547.360

CCA 749

CEDESP 6.675

SMSE/MA 207

SAICA 162

CIRCO SOCIAL 1.292

JOV. APRENDIZ 78

NCI 158

OUTROS 5.089

TOTAL
(POR ANO) 14.410

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; NCI - 
Núcleo de Convivência de Idosos.
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DESDE 1999

O Centro Social Santa Luzia é uma organização 
sem fins lucrativos, dedicada à educação de crian-
ças, adolescentes, jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social. Fundado em 29 de agosto 
de 1999, segue o carisma de Dom Bosco, que lutou 
pelos jovens e, em especial, os desfavorecidos 
socialmente. O Centro Social possui Serviço de 
Medidas Socioeducativas, Centro Profissionalizante, 
quatro unidades do Centro de Educação Infantil e 
dois Centros para Criança e Adolescente. Também 
oferece projetos especiais como o Oratório Festivo 
e a Escola Sócio Esportiva 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. Os 
serviços e projetos do Centro Social são realizados 
em articulação com a comunidade e os diversos 
amigos e parceiros da obra, num ambiente edu-
cativo, qualificado e com equipes comprometidas 
que visam o protagonismo juvenil e interagem 
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$ 11.517.460,78

AG: 1192-4
CC: 108147-0

AG: 1479-6
CC: 45050-2

cgeral@cssantaluzia.org.br

+55 (11) 2045-5000

FUNCIONÁRIOS
184

ALIMENTAÇÃO
359.850

CEI 482

CCA 566

CEDESP 491

SMSE/MA 94

JOV. APRENDIZ 4

ESCOLA 
SOCIOESPORTIVA 200

TOTAL
(POR ANO) 1.837

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

zado na Zona Oeste da cidade de São Paulo, foi 
fundado em 5 de junho de 1988. Desde então, atua 
com objetivo de aplicar o sistema preventivo de 
Dom Bosco na educação de crianças, adolescentes 
e jovens em situação de vulnerabilidade no bairro 
em que habita. O projeto conta com parcerias 
público-privada, além de doações de pessoas 
e entidades comprometidas com o bem-estar 
social. Atuando na área de ação complementar à 
escola, formação profissional, práticas esportivas 
e promoção da cultura. Ele também conta com 
equipes pedagógicas (e de apoio) qualificadas e 
uma infraestrutura adequada aos objetivos que 
pretende alcançar: salas de aula, biblioteca, labo-
ratórios, brinquedoteca, refeitório, capela, quadras 
esportivas, entre outras instalações. Inspirados 
em Dom Bosco, procuram formar “bons cristãos 
e honestos cidadãos”, por meio da educação e 
promoção humana. Dom Bosco viveu em época 
de profundas transformações político-sociais e 
constatou a necessidade 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 rela-
ção 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$ 2.440.302,24

AG: 1572
CC: 7894-5

AG: 4328
CC: 16382-1

administracao@cjdombosco.com.br

+55 (11) 3022-7771

FUNCIONÁRIOS
29

ALIMENTAÇÃO
183.840

CCA 249

CEDESP 334

JOV. APRENDIZ 74

TOTAL
(POR ANO) 657

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, localizado no bairro da Mooca, na 
Zona Leste da cidade de São Paulo, foi fundado em 
12 de agosto de 1974. Constituído sob a inspiração 
dos ensinamentos e do carisma de Dom Bosco, 
nasceu para se aproximar dos jovens, mostrando 
a eles a importância da vida, do ser humano, da 
família, dos estudos e dos valores. Proporcionando 
aos jovens, em situação de vulnerabilidade, de 
acordo com o seu estatuto e segundo o Sistema 
Preventivo Pedagógico Salesiano, a qualificação 
profissional, com ensino totalmente gratuito, atra-
vés de cursos semestrais e trimestrais, oferecidos 
pela instituição. Os jovens são preparados, estimu-
lando o desenvolvimento da criatividade, liderança, 
autonomia e responsabilidade para enfrentar o 
mercado de trabalho. Possui como valor manter 
a credibilidade e o respeito pelas crianças, jovens 
e adultos, expandindo a ação social, educacional 
e religiosa. Em outubro de 2021, o Centro Sale-
siano passou por mudanças. O prédio-sede, no 
bairro da Mooca, foi vendido e o atendimento 
assistencial transferiu-se para um novo endereço, 
junto ao Liceu Coração de Jesus, no Campos Elí-
seos. Nesse processo ampliou-se o atendimento, 
assumindo duas novas presenças, a primeira no 
bairro da Lapa, onde funciona um CEDESP, em 
parceria com o Senac, atendendo as famílias em 
situação de vulnerabilidade da região, e a segunda 
em Campos do Jordão, com ação complementar à 
escola e atendimento às famílias, também por meio 
de cestas básicas. Encontra-se em planejamento 
formas de incorporar novos projetos sociais nas 
duas presenças e na sede.

salesianossp.org.br/osmooca

8 - CENTRO SALESIANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
PROFISSIONAL
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 50

TOTAL
(POR ANO) 50

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 5.095.783,00

AG: 0559
CC: 46605-0

AG: 0559
CC: 53480-3

gerencia@centrosalesiano.com.br

+55 (11) 98355-9966

FUNCIONÁRIOS
7

ALIMENTAÇÃO
572

CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo.
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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-se a oferecer Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças, adolescentes e jovens, de 06 a 17 
anos. O foco do trabalho é prevenir ocorrências 
e situações de exclusão social e de risco, além de 
propiciar aprendizagens nas dimensões: afetiva, 
emocional, sensibilidade e linguagens. Utiliza-se 
o método educativo de Dom Bosco e seu Sistema 
Preventivo, buscando a formação de valores, habi-
lidades, produção de conhecimentos e cidadania. 
Em 2020, com a pandemia, houve um processo 
de adaptação para o acompanhamento remoto 
dos atendidos que não tinham acesso a celulares. 
A equipe empenhou-se para que todos fossem 
contemplados com as atividades, ofertando ati-
vidades impressas, na entidade, para aqueles que 
não tinham acesso aos meios tecnológicos. As 
atividades presenciais foram retomadas no mês 
de agosto de 2021.

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 125

TOTAL
(POR ANO) 125

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 374.902,05

casade@dombosco.br

+55 (19) 3406-1147

FUNCIONÁRIOS
6

ALIMENTAÇÃO
1.900

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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DESDE 1951 O Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio foi 
fundado em 24 de setembro de 1951, pelo Padre 
Francisco Sales Colturato, para acolher meninos 
de 8 a 18 anos, em regime de abrigo, e assim 
permaneceu até 2002. Em 2003, os Salesianos 
assumiram a direção da instituição com atendi-
mento de contraturno escolar, para ambos os 
sexos, de 6 a 14 anos. Atualmente, está vinculado 
à presença dos Salesianos São Carlos e ao Liceu 
Coração de Jesus. Para o desenvolvimento de 
seus serviços, conta com a parceria da secretaria 
municipal da educação de Araraquara, além das 
secretarias de cultura, esporte e assistência social. 
Voluntários, ex-alunos e parceiros locais também 
apoiam o projeto. Como o Sistema Preventivo 
de Dom Bosco, o método educativo é baseado 
na razão, na religião e na bondade. Oferecendo 
atividades de artes, esporte, cultura e lazer de 
forma que contribui para o desenvolvimento de 
habilidades sociais, afetivas e emocionais, além de  
fortalecer as relações familiares e comunitárias. Em 
2021, com a interrupção presencial das atividades 
até o mês de agosto, foram desenvolvidas novas 
metodologias e dinâmicas para garantir o acom-
panhamento de todos os atendidos. Em setembro, 
com a redução dos casos do coronavírus, 50% das 
atividades presenciais foram retomadas, atingindo 
gradativamente 100%. Seguindo os protocolos de 
segurança sanitária, a obra não perdeu nenhuma 
criança, adolescente, responsável e colaborador 
para a pandemia.

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
ARARAQUARENSE  
SÃO DOMINGOS SÁVIO

Nº ATENDIDOS
SCFV 155

TOTAL
(POR ANO) 155

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 349.720,07

AG: 6512-9
CC: 151.342-7

coordenacao@larjuvenil.com.br

+55 (11) 3335-7909

FUNCIONÁRIOS
10

ALIMENTAÇÃO
27.614

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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DESDE 1895
O Oratório São Luiz é uma associação civil de 

natureza confessional, beneficente, filantrópica, 
sem fins lucrativos e/ou econômicos, além de cará-
ter assistencial, cultural e religioso. Ele é constituído 
sob a inspiração dos ensinamentos e do carisma 
de São João Bosco, fundador da Congregação 
Salesiana. Confiante nos jovens, São João Bosco 
dizia: “Os meninos são bons; se há meninos maus 
é porque não há quem cuide deles”. Assim, deu-se 
início os oratórios festivos, escolas profissionalizan-
tes, internatos etc. Em Araras, a obra Salesiana ins-
talou-se em 29 de janeiro de 1895 com o objetivo 
de atender os imigrantes italianos residentes na 
cidade. Em seguida, foi construído um externato e, 
com o passar do tempo, outros espaços aparece-
ram para acolher todos os que procuravam a obra. 
O Oratório Dom Bosco, extensão do Oratório São 
Luiz, foi inaugurado em 27 de abril de 2002, para 
atender a zona leste da cidade, região periférica, 
em fase de expansão e com famílias em situação 
de vulnerabilidade. Em 2021, em parceria com o 
poder público, 197 crianças e adolescentes foram 
atendidos. Atividades na área da assistência social, 
por meio do projeto PROVIM Dom Bosco, com 100% 
de gratuidade, foram desenvolvidas para as crianças 
e os adolescentes em situação de vulnerabilidade. 

salesianossp.org.br/osararas

11 - ORATÓRIO SÃO LUIZ
Araras - SP

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

Nº ATENDIDOS
SCFV 197

TOTAL
(POR ANO) 197

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 602.024,32

AG: 0276
CC: 43326-5

osluiz@terra.com.br

+55 (19) 3541-1115

FUNCIONÁRIOS
21

ALIMENTAÇÃO
11.571

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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DESDE 1909
A Obra Social São João Bosco, localizada em 

Campinas, atua em três localidades: Centro, Vida 
Nova e Taubaté. É uma organização da sociedade 
civil, sem fins lucrativos. As unidades são divididas 
por Centros de Educação Infantil (CEI) e Núcleos 
de Atendimento Socioassistencial que, juntas, 
alcançam mais de duas mil pessoas diariamente. 
Nos Núcleos de Atendimento Socioassistencial, 
no contraturno escolar, são desenvolvidas ativi-
dades com crianças e adolescentes. Oficinas de 
qualificação profissional, para jovens e adultos, 
também são oferecidas gratuitamente. A Obra, 
fundada em 24 de junho de 1909, iniciou as suas 
atividades como um colégio particular, focado no 
social, denominado Externato São João. Na oca-
sião, era ofertado educação de qualidade a preços 
acessíveis, se tornando referência na cidade. Após 
mais de 80 anos atuando na educação formal, 
em 1994, voltou-se integralmente à assistência 
social e passou a atender crianças, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 
2004, mudou o nome para Obra Social São João 
Bosco. A Organização evoluiu com os tempos 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 é dinâmico e acompanha o con-
texto social, econômico e cultural. Com atividades 
remotas ou presenciais, a Instituição acompanha 
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 969

SCFV 637

CCII 489

TOTAL
(POR ANO) 2.095

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 11.827.168,40

AG: 2913-0
CC: 15881-0

AG: 0009
CC: 03377-0

ossjb@ossjb.org.br

+55 (19) 3733-1040

FUNCIONÁRIOS
252

ALIMENTAÇÃO
85.276

CEI - Centro de Educação Infantil, SCFV - Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos; CCII - Centro de Convivência 
Inclusivo e Intergeracional.
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DESDE 1949
O Educandário São Carlos iniciou as suas ativida-

des em 1949. Os Salesianos assumiram a Obra em 
1978, denominando-a posteriormente de “Salesia-
nos São Carlos”. A instituição, sem fins lucrativos, 
atua em duas unidades, com localizações distintas, 
desenvolvendo programas, projetos e serviços. 
Entre os trabalhos desenvolvidos estão a Proteção 
Social Básica, que atende crianças, adolescentes e 
jovens, de 6 a 29 anos, além de suas famílias, com 
atividades de inclusão social que visam o desen-
volvimento de potencialidade para novos projetos 
de vida e cidadania; e a Proteção Social Especial, 
que atende 120 adolescentes, de 12 a 18 anos 
(podendo, excepcionalmente, se estender até os 
21 anos), em Medida Socioeducativa de Prestação 
de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida no 
âmbito municipal. Assegurando o acesso aos direi-
tos fundamentais e a ressignificação de valores na 
vida pessoal e social. O trabalho é desenvolvido em 
parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, 
através das Secretarias de Assistência Social, Edu-
cação, Infância e Juventude. Em 2021, com a con-
tinuidade da pandemia, as atividades presenciais 
se mantiveram suspensas por determinação dos 
decretos estadual e municipal. As equipes tiveram 
suas rotinas reorganizadas para o trabalho remoto. 
As estratégias foram aprimoradas e diversificadas, 
o que facilitou o retorno presencial dos programas 
a partir do mês de setembro. Para o acompanha-
mento às famílias, foram criadas estratégias de 
acolhida, escuta e encaminhamentos, de forma 
que contribuíram para que os vínculos familiares 
e comunitários pudessem ser preservados.

salesianossp.org.br/ossaocarlos

São Carlos - SP
CNPJ: 59.620.468/0001-21  
Padre Dilson Passos Júnior (Diretor)  
Rua Padre Teixeira, 3649 
13569-180 São Carlos

13 - SALESIANOS  
SÃO CARLOS

Nº ATENDIDOS
SCFV 446

CEDESP 59

SMSE/MA 127

TOTAL
(POR ANO) 632

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 2.618.592,21

AG: 3062-7
CC: 101459-5

AG: 0049
CC: 70027-1

gerente-operacional@salesianossc.org.br

+55 (16) 2107-3300

FUNCIONÁRIOS
49

ALIMENTAÇÃO
5.195

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  
CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo; SMSE/
MA - Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.
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DESDE 1987 Em Campos do Jordão, desde 1987, a Obra Social 
Santa Clara é uma casa que acolhe, evangeliza, 
educa e favorece a convivência entre amigos. Em 
1995, passou por algumas mudanças e hoje atende, 
diariamente, cerca de 250 crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. Seguindo o 
exemplo de Dom Bosco, fundador da Congregação 
Salesiana, tem como missão “formar bons cristãos e 
honestos cidadãos”. Desenvolve atividades lúdicas e 
desportivas, de segunda a sexta-feira, nos períodos 
matutino e vespertino. E atua no contraturno da 
escola formal, em parceria com a prefeitura, através 
da Secretaria Municipal da Educação, com comple-
mentação pedagógica,  música, dança, teatro, artes 
visuais, empreendedorismo, atletismo etc. Com o 
objetivo de tornar as crianças e os adolescentes 
protagonistas, nas dimensões intelectual,  social, 
cultural, religiosa e política.  A instituição fornece 
espaços de referências para o convívio comuni-
tário e social. E contribui, ainda, para a inserção, 
reinserção e permanência no sistema educacio-
nal. Há também o envolvimento da comunidade 
local, que desenvolve uma ação pastoral, através 
de campanhas de doações de cestas básicas, para 
as famílias das crianças atendidas. A instituição 
tem representantes permanentes no Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, 
além de participar de fóruns e demais reuniões 
com a rede do Sistema de Garantias dos Direitos 
da Criança e Adolescentes.

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 180

TOTAL
(POR ANO) 180

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 20.000,00

AG: 0069
CC: 13004368-6

contato@obrasocialsantaclara.com.br

+55 (12) 3662-4217

FUNCIONÁRIOS
21

ALIMENTAÇÃO
1.550

Provim - Programa Vida Melhor.



55

15 - OBRA SOCIAL
SÃO LUÍS

DESDE 1991
A Obra Social São Luís, referência no município 

de Lorena, possui um histórico de projetos e ativi-
dades que se adequaram às condições sociais de 
seu tempo. Em 1902, após a doação do terreno, 
o local foi usado inicialmente para a morada de 
noviços e aspirantes. Sete anos depois, em 1909, 
o edifício se tornou a Escola Agrícola Coronel 
José Vicente, atendendo meninos pobres que, 
em sua maioria, não haviam concluído os ensinos 
elementares. Por volta de 1967, a Escola Agrícola 
encerrou as suas atividades e passou a acolher 
o Oratório Festivo São Luiz. Nas décadas de 70 e 
80, o oratório acolheu adolescentes em situação 
de risco e ofereceu cursos profissionalizantes em 
parceria com o SENAI. A partir de 1991, o Projeto 
Salesiano de Apoio ao Menor (PROSAM) passou 
a  funcionar durante a semana. Nos anos seguin-
tes, o Projeto Salesiano Vida Melhor (PROVIM) e o 
Atendimento Social passaram a ser realizados em 
cinco unidades. A partir de 2002, até 2015, uma 
parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente (CMDCA), atendeu jovens 
autores de atos infracionais. Em 2021, o Centro 
Salesiano de Desenvolvimento Social e Profissional 
(CEDESP) passou a se chamar Obra Social São Luís. 
Atualmente, a obra atende cerca de 400 crianças e 
adolescentes, de 6 a 17 anos, em diversos projetos, 
como o Provim, Adolescer e Projeto Bússola, rela-
cionado ao acompanhamento familiar e vinculado 
às políticas públicas de assistência social. 

CNPJ: 60.463.072/0003-69
Padre Alexandro Santana (Diretor)
Rua Cel. José Vicente, 623 - Centro
12608-000 Lorena – SP

Nº ATENDIDOS
SCFV 350

OUTROS 40

TOTAL
(POR ANO) 390

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 1.085.860,44

AG: 6524-2
CC: 7495-0

AG: 5107
CC: 0251-0

coordenacao@obrasocialsaoluis.org.br

+55 (12) 3157-6555

FUNCIONÁRIOS
25

ALIMENTAÇÃO
64.200

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Lorena - SP
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DESDE 2002
A Associação dos Salesianos Cooperadores de 

Pindamonhangaba, fundada em 6 de agosto de 
2002, é popularmente conhecida como “Projeto 
Jataí”. Existente há anos neste espaço, o projeto 
iniciou as atividades com o oratório e, ao longo 
desses anos, expandiu seus atendimentos para 
diversas modalidades, buscando atender crian-
ças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade 
social. Atualmente, o Projeto Jataí oferece diversos 
serviços, entre eles: Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida, Mundo do Trabalho (Cursos 
de Cabeleireiro e Informática), Contraturno Escolar 
(PROVIM), Orientação Profissional e Oficina Lúdica 
(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos). O Oratório Festivo, que possui o objetivo 
de favorecer o encontro, a alegria e a formação 
de grupos comprometidos com a vida, também 
é oferecido semanalmente. A associação atua 
nas dimensões socioassistenciais, utilizando fer-
ramentas socioeducativas, e promove a melhora 
na convivência das relações familiares e sociais. Os 
salesianos cooperadores, responsáveis pela obra, 
pertencem ao grupo de leigos da Família Salesiana, 
fundada 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 - ASSOCIAÇÃO DOS
SALESIANOS COOPERA-
DORES - PROJETO JATAÍ

Nº ATENDIDOS
SCFV 207

CEDESP 118

SMSE/MA 81

CAMERATA/
OUTROS 94

TOTAL
(POR ANO) 500

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 1.143.019,41

AG: 6536-6
CC: 11460-X

adm@projetojataisalesianos.com.br

+55 (12) 3637-4100

FUNCIONÁRIOS
30

ALIMENTAÇÃO
13.725

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo; SMSE/
MA - Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. 
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DESDE 1943
O Instituto do Coração Eucarístico é uma asso-

ciação civil de natureza confessional, beneficente, 
filantrópica, sem fins econômicos e/ou lucrativos, 
educacional e de assistência social. Fundada em 
19 de novembro de 1943, com a chegada dos 
salesianos à cidade de Pindamonhangaba, atua na 
realização de projetos em favor das crianças e da 
população local. Por meio da valorização integral 
do ser humano e a minimização das situações de 
vulnerabilidade, a associação atua com o objetivo 
de promover uma educação transformadora, além 
do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 
Atualmente, através de atividades - música, arte, 
dança e esporte - a instituição fortalece os vínculos 
das crianças e dos adolescentes, além de encontros 
familiares e grupos temáticos para discussão de 
assuntos de relevância social e de interesse público. 
Em parceria com o Poder Judiciário, também é rea-
lizado o atendimento das crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de violência, através da 
Escuta Especializada.Realiza, ainda, um curso pré-
-vestibular, que atende adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade, de forma a promover 
a preparação para o ingresso em universidades.  A 
missão é acolher esse público e promover o exer-
cício da cidadania pela metodologia preventiva 
de Dom Bosco.

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 - INSTITUTO DO
CORAÇÃO EUCARÍSTICO

Nº ATENDIDOS
SCFV 191

ESCUTA 
ESPECIALIZADA 375

CURSINHO/ 
OUTROS 41

TOTAL
(POR ANO) 607

NÚMEROS

COMO AJUDAR

INVESTIMENTO
R$ 838.552,59

AG: 259
CC: 42947-0

 gestao@salesianospinda.org.br ou
wanderlei.velloso@unisal.br

+55 (12) 3643-2239

FUNCIONÁRIOS
23

ALIMENTAÇÃO
466

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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COLABORADORES

EM GRUPO DE RISCO
AFASTADOS

1.225
NÚMERO DE

COLABORADORES 
VACINADOS 

275
DEMISSÕES

314
CONTAMINADOS

1
ÓBITOS

397
CONTRATAÇÕES

REGIÃO CAPITAL

REGIÃO PAULISTA

REGIÃO VALE DO PARAÍBA

198
DEMISSÕES

9
DEMISSÕES

68
DEMISSÕES

233
CONTAMINADOS

31
CONTAMINADOS

50
CONTAMINADOS

29
COLABORADORES

AFASTADOS

12
COLABORADORES

AFASTADOS

24
COLABORADORES

AFASTADOS

1
ÓBITOS

0
ÓBITOS

0
ÓBITOS

820
NÚMERO DE 

COLABORADORES 
VACINADOS 

78
NÚMERO DE 

COLABORADORES 
VACINADOS 

327
NÚMERO DE 

COLABORADORES 
VACINADOS 

197
CONTRATAÇÕES

5
CONTRATAÇÕES

195
CONTRATAÇÕES
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O segundo ano de pandemia, 2021, foi 
marcado pelas restrições de circulação, 
impossibilidade de atividades presenciais, 
vulnerabi l idades intensif icadas, 

desemprego, dificuldade de moradia, insegurança 
alimentar, instabilidade emocional, além do 
processo de adoecimento e luto decorrente 
da COVID-19. Foram elementos presentes no 
cotidiano de cada localidade e também nas 
obras sociais da Inspetoria Salesiana de São Paulo. 

Em cenário tão adverso, há de se considerar o trabalho 
altamente relevante promovido pela Inspetoria 
Salesiana de São Paulo. Através das 17 obras sociais, 
localizadas em mais de nove cidades do Estado de 
São Paulo, divididas nas regiões Paulista, Capital e Vale 
do Paraíba, foram realizados mais de três milhões de 
atendimentos, tanto remotos, quanto presenciais. 
Cerca de 25 mil pessoas foram atendidas, dentre elas, 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e suas famílias.

Foram desenvolvidos, em 2021, mais de 13 
programas, projetos e serviços nas mais diversas 
obras sociais salesianas, impactando principalmente 
as políticas públicas de assistência social, 
educação, cultura, entre outras. Há diferentes 
níveis de complexidade na execução dos 
serviços, mas todos significativos socialmente. 

Para dar vida a esse trabalho, foram envolvidos 
mais de 1.300 colaboradores, nas diferentes 
funções: gestão, administração, operacional, 

técnica e pedagógica, juntamente à atuação 
dos Salesianos de Dom Bosco, que, de forma 
cotidiana, se dedicam e se inspiram no Sistema 
Preventivo Salesiano para a efetividade das ações. 

Se por um lado foi um momento desafiador, houve 
um desdobrar-se para enfrentar tal situação por 
toda a rede. Houve uma grande capacidade, 
em todas as obras sociais da Inspetoria, de 
se reinventarem e se mobilizarem, diante das 
dificuldades, de forma a proporcionar as adaptações 
necessárias ao projeto educativo. Desenvolvendo 
atividades remotas, com apoio e supervisão dos 
educadores, e um intenso processo de formação 
dos profissionais apoiados pela Rede Salesiana 
Brasil de Ação Social, além das iniciativas locais. 

Como poderá ser observado nos relatos de boas 
práticas, o trabalho social possibilitou a manutenção 
da esperança, uma referência positiva diante do 
cenário adverso representado pela vinculação entre 
os atendidos e suas famílias, com as equipes das 
obras sociais e toda a ação desenvolvida. Foram 
estabelecidas parcerias para ampliar a capacidade 
de atendimento e diversificá-las com atendimentos 
remotos, mas também presenciais, com todos 
os cuidados sanitários necessários. Houve o 
deslocamento dos educadores, até a realidade das 
famílias, e articulação, junto a outras organizações da 
sociedade civil, através de mobilizações e campanhas.

Como medida emergencial, foram doadas cestas 

básicas, kits de hortifrútis, kits de higiene, máscaras, 
kits de natal, entre outros itens. Ainda prestando 
apoio às famílias, foram fornecidos vestuários e 
enxovais. Houve também a preparação para o retorno 
presencial de crianças e adolescentes e, segundo as 
orientações locais, as atividades foram retomadas 
com cuidado e primor, minimizando-se e evitando-se 
os riscos de contaminação interna pela COVID-19.  

O retorno, no primeiro e segundo semestre do 
ano, às atividades presenciais se deu de forma 
bastante diferenciada entre as três localizações 
das obras sociais – Paulista, Capital e Vale do Paraíba. 

Destacamos que, os serviços de acolhimento 
institucional, presentes na Inspetoria, para adultos, 
crianças e adolescentes, devido à sua natureza, 
mantiveram-se em funcionamento integral, com 
cuidado sistemático sobre a prevenção e medidas 
diversas de forma a se evitar o contágio pelo novo 
coronavírus e com a implementação de outras 
atividades que pudessem suprir as necessidades 
do momento vivido. Em meio a esses cenários, 
os profissionais das obras sociais também foram 
vacinados, em parte como grupo prioritário pela 
atuação junto às políticas públicas de assistência 
social e educação, e a outra parte pelo calendário 
vacinal estabelecido pelas autoridades de saúde, 
a depender das diretrizes de cada localidade. 

O Sistema Preventivo Salesiano, novamente, passou 
por reinvenções e atualizações com o cuidado, 
a força e a dedicação de cada colaborador no 
desempenho de sua função. Geramos  uma grande 
corrente para o bem, além de novas estratégias, 
em cenário tão desafiador, e, ao mesmo tempo, 
intensificamos a luta pela garantia de direitos. 

ESPERANÇA DIANTE
DAS ADVERSIDADES
POR: Glaziela solfa marques
Coordenadora da Comissão Inspetorial das Obras 
Sociais da Inspetoria Salesiana de São Paulo

Geramos  uma grande 
corrente para o 
bem, além de novas 
estratégias, em cenário 
tão desafiador, e 
ao mesmo tempo, 
intensificamos a luta 
pela garantia de direitos
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CEI CORAÇÃO DE JESUS
CAMPOS ELÍSEOS - SP

Sabendo que a educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento 
integral da criança em seus aspectos sociais, intelectuais, físicos e 
emocionais e ainda destacando o papel da família na construção desses 
aspectos, as nossas práticas têm sempre o olhar cuidadoso tanto junto à 
criança como aos seus familiares e/ou responsáveis. Desta forma, além de 
proporcionar atividades que colaborem para o desenvolvimento de bebês e 
crianças atendidos, são oferecidas diversas oportunidades para participação 
de todos os envolvidos. 
Durante o ano de 2021, além das atividades pedagógicas proposta em 
Projeto Político Pedagógico, foram realizadas ações complementares, 
como: distribuição de cestas básicas, cartões merendas, reunião de 
orientação de famílias e comunidade em geral, orientação sobre vacinas, 
divulgação de protocolos contra a COVID-19, qualificação de funcionários, 
atendimentos individualizados às famílias, comunidade e colaboradores e, 
quando necessário, foram feitos alguns encaminhamentos para profissionais 
específicos como psicólogos, fonoaudiólogos e enfermeiros. Houve também 
palestras enfatizando a importância de manter em dia a situação vacinal dos 
adultos e das crianças. 
Recebemos o apoio da parceira Porto Seguro que ofereceu diversas 
atividades, para realização das famílias, de forma remota quando ainda 
era necessário o distanciamento social pelo risco de contaminação pela 
COVID-19.

ABRIGO DOM BOSCO PARA CATADORES
CAMPOS ELÍSEOS - SP

Resiliência - Amor Fraterno - Em 2021, o Abrigo Dom Bosco redescobriu o 
sentido da resiliência, da convivência em grupo e da ação cooperativa. Cada 
acolhido, em respeito à situação de pandemia, demonstrou seu apreço, 
carinho, cuidado pessoal, respeito pelos demais conviventes e pelas regras e 
combinados do Abrigo, em vista do bem-estar de todos frente em um cenário 
desafiador e risco de contaminação pela COVID-19. Destacando-se ações 
como voluntariado, zelo pelo espaço de convivência, valorização da vida e 
amor fraterno.

BOAS 
PRATICAS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM PASTOR

ITAQUERA - SP

Em abril de 2021, a Associação Beneficente Bom Pastor recebeu a visita 
da Pastoral e a ação “Boa Tarde Salesiano”, que proporcionou momentos 
de alegria em tempos de pandemia. No mesmo período, também realizou 
a entrega de leite aos beneficiários do projeto estadual “VivaLeite”, além 
de contemplar algumas famílias em situação de vulnerabilidade social 
com o “Cartão Alimentação”, distribuídos pela Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social. Ocorreu também a entrega de  cestas básicas, 
oferecidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 
Em cerimônia virtual, realizada no dia 29 de setembro, a Bom Pastor ainda 
recebeu da Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE) o selo “CEI 
amigo do Peito 2021”, que valoriza as ações que garantem a amamentação 
das crianças matriculadas. 

OBRA SOCIAL DOM BOSCO
ITAQUERA - SP

Em 2021, em meio aos efeitos da pandemia, mas seguindo todos os 
protocolos sanitários de prevenção, a Obra Social Dom Bosco de Itaquera 
completou 40 anos de existência e da presença salesiana em Itaquera. 
Com o fomento do Governo do Estado de São Paulo, por meio de recursos 
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – edital PROAC, via Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, realizamos um conjunto de três “lives” 
especiais de celebração da data, nos dias 28, 29 e 30 de maio, intituladas 
“Festival Dom Bosco 40 anos”. A partir dos mesmos recursos e fomentos, o 
Circo Social da obra idealizou e apresentou, em dezembro do mesmo ano, 
o espetáculo “O Mundo dos Super-Heróis”, elaborado em conjunto pelas 
oficinas e cursos da unidade. 

ORATÓRIO SÃO LUIZ
ARARAS - SP

Uma importante parceria deu-se junto a Ita Ótica, de Araras, onde foi 
realizada a ação solidária “O Mundo que Toda Criança Merece”. Esta ação 
ofereceu avaliação visual funcional para todos os participantes do Oratório 
Dom Bosco. Os que apresentaram alguma limitação ou patologia visual 
foram encaminhados para consulta com o médico oftalmologista. A avaliação 
visual, a consulta médica, a armação e as lentes para 17 atendidos, que 
necessitavam do uso de óculos com grau, ocorreu de forma gratuita. 
Essa parceria atuou no âmbito da prevenção e promoção, onde todos os 
participantes foram contemplados e receberam informações relacionadas 
à saúde visual. Além de trazer benefícios ao desenvolvimento global das 
crianças contempladas. 
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INSTITUTO DOM BOSCO
BOM RETIRO - SP
Incentivo à Leitura - Com a defasagem na educação, aprofundada pelo 
distanciamento das atividades presenciais, um de nossos objetivos foi 
intensificar o incentivo à leitura. O contato com os livros e o sentimento de 
pertencimento trouxe ganhos e enriquecimento ao vocabulário. Mensalmente, 
os educandos são convidados a participarem de desafios de leituras, além 
de premiação para os educandos que completam os mesmos desafios. Entre 
as premiações, uma das Educandas do CCA PROVIM BR, foi contemplada 
com o livro: Jornada de Um Jovem Aprendiz – Alexandre Costa. O livro é uma 
doação do Instituto Satya, que tem por finalidade proporcionar visibilidade 
a jovens de baixa renda, através de digital storytellings (histórias de suas 
vidas), com intuito de aumentar suas chances de inclusão no mercado de 
trabalho. Alexandre, foi educando do IDB e, atualmente, é parceiro da Obra. 
Em comemoração ao Dia Nacional da Poesia, celebrado oficialmente em 31 
de outubro no Brasil, tivemos no “Bom Dia” e no “Boa Tarde” um momento 
especial, onde foi escolhido o tema: “Irmão”. Um amigo que se torna irmão 
ou muitas vezes os irmãos que a vida nos dá de presente. Em novembro, 
trouxemos uma programação rica em histórias tradicionais e contemporâneas, 
inspiradas na cultura africana, como parte das celebrações do Mês da 
Consciência Negra. No dia 23 de novembro, participamos do Áudio livro, da 
Biblioteca do Parque da Juventude, onde ouvimos a linda obra da escritora 
brasileira Sonia Cabral. Outra atividade importante, e que traz reflexos para 
o hábito da leitura, é a contação de história. Em dezembro, a turminha do 
CCA, em parceria com a Biblioteca do IDB e a doação de aproximadamente 
80 livros pelo Shopping Taboão, foi realizada uma atividade interativa e 
cada criança ganhou um exemplar em agradecimento pela participação. 
Pode-se perceber, durante o processo, que a participação e desenvoltura 
dos educandos, durante as atividades em grupo, tiveram uma significativa 
melhora. O projeto deve continuar. 

CENTRO JUVENIL SALESIANO DOM BOSCO
LAPA - SP
Em 2021, devido aos cuidados e atenção aos protocolos de saúde,  
conseguimos atender, presencialmente, o ano inteiro. Iniciamos o ano 
com 50% do CCA e 100% do Cedesp. Com o aumento da COVID-19, em 
março de 2021, tivemos três semanas sem atendimento. Em abril, com 
aproximadamente 40% do CCA e 10% do Cedesp, voltamos a atender os que 
se encontravam em situação de vulnerabilidade e que não tinham internet 
ou equipamentos suficientes para acompanhar os cursos. Essa prática foi 
até julho de 2021. No mês de agosto, 100% do Cedesp, presencialmente, foi 
retomado. O CCA manteve a presença entre 50% e 70% até o final do ano. 
O Programa Jovem Aprendiz, por determinação do Governo, manteve-se 
online durante o ano todo. Para continuarmos entregando as cestas básicas 
para todos os educandos, para além das verbas dos convênios, conseguimos 
parceria com a Fundação Abrinq e com a ONG Banco de Alimentos. Eles nos 
proporcionaram, mesmo com o atendimento presencial, a entrega de uma 
cesta básica e um kit de higiene, mensal, para todas as famílias atendidas no 
Centro Juvenil. 

CENTRO SALESIANO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E PROFISSIONAL
MOOCA - SP

Em Outubro de 2021, o Centro Salesiano passou por mudanças e a partir da 
venda de sua sede, localizada no bairro da Mooca, ampliou suas atividades 
assistenciais, com a acolhida de duas novas unidades. A primeira, no bairro 
da Lapa, em parceria com o SENAC, possibilitou a continuidade do projeto 
CEDESP e atendeu mais de 100 famílias no programa de apoio com doações 
de cestas básicas e kits de higiene. Em outra unidade, na cidade de Campos 
de Jordão, ampliaram o atendimento com o programa de apoio às famílias. As 
atividades do Centro Salesiano vem se expandindo a cada dia, demonstrando 
a seriedade do projeto e a responsabilidade social para atender pessoas em 
situação de vulnerabilidade social.

LAR JUVENIL ARARAQUARENSE 
DOMINGOS SÁVIO
ARARAQUARA - SP

Em 2021, enquanto não foi possível realizar o atendimento presencialmente 
no Lar Juvenil São Domingos Sávio, foram executadas diversas ações 
fortalecedoras pela instituição, dentre elas, o estar presente no território, 
mensalmente, fazendo o acompanhamento dos educandos, levando 
materiais pedagógicos, como Cartilhas de Passatempo com atividades 
lúdicas e educativas elaboradas pelos educadores e coordenação. O 
acompanhamento às famílias foi possível por meio da articulação em rede 
e de parceria com o poder público, empresas e pessoas físicas Através da 
rede, entregamos alimentos, produtos de higiene e limpeza. Assistimos, 
semanalmente, às famílias mais vulneráveis. As crianças, os adolescentes e 
as suas famílias foram acompanhadas cotidianamente por meio do contato 
telefônico, chamadas de vídeos e conversas presenciais na instituição e/ou 
em suas residências. Com a retomada das atividades presenciais no segundo 
semestre, todo o trabalho de acompanhamento, que foi feito durante o 
distanciamento social, serviu como alicerce para a continuidade das ações e, 
o principal, que os vínculos estavam fortalecidos.
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CENTRO SOCIAL SANTA LUZIA
JARDIM NORDESTE - SP
Em meio a pandemia, foi dado continuidade ao Projeto Pomar e a Horta 
Sustentável - Padre Hilário Micheluzzi. Essa proposta vincula-se ao 
desenvolvimento da promoção da saúde e permite que as pessoas adquiram 
maior controle sobre a sua própria qualidade de vida. Através da adoção 
de hábitos saudáveis, não só os indivíduos, mas também suas famílias e 
comunidade, se apropriam de um bem, um direito e um recurso aplicável 
à vida cotidiana. Na obra social,  um número crescente de educadores 
tem refletido e buscado cumprir o importante papel de desenvolver o 
comprometimento das crianças e adolescentes com o cuidado ao meio 
ambiente e as relações humanas. Traduzem respeito e carinho consigo 
mesmo, com o outro e com o mundo. Refletir sobre o ambiente que 
nos cerca e repensar as responsabilidades e atitudes de cada um, gera 
processos educativos, contextualizados e significativos para cada um dos 
grupos envolvidos. Nesse contexto, o cultivo de hortas tem se mostrado 
como um valioso instrumento socioeducativo. O contato com os canteiros 
e a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e convivem,  o 
encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do 
cuidado,  o exercício da paciência e a perseverança até que a natureza 
nos brinde com a transformação de pequenas sementes em verduras e 
legumes.  Valores tão bem traduzidos no livro “Boniteza de um Sonho’’, de 
Moacir Gadotti: “Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um 
microcosmos de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, 
recursos de vida, processos de vida. Ao construí-lo e cultivá-lo podemos 
aprender muitas coisas. Ele nos ensina os valores da emocionalidade 
com a Terra: a vida, a morte, a sobrevivência, os valores da paciência, 
da perseverança, da criatividade, da adaptação, da transformação, da 
renovação”.

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
CAMPINAS - SP

Projeto “Emocionário” - O Projeto foi elaborado pela Educadora Nathalia 
Moraes, do Núcleo São João Batista, da Obra Social São João Bosco, para o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Foi pensado como uma 
estratégia para atender as demandas que vivenciávamos após o isolamento 
social. As atividades foram elaboradas com base em pesquisas sobre 
Educação Socioemocional, Educação Respeitosa, com foco na abordagem 
da Disciplina Positiva, e em Neurociência. Seus pilares são autogestão, 
amabilidade, resiliência emocional, engajamento com os outros e abertura ao 
novo. Eles auxiliam no desenvolvimento da autoconsciência, do autocontrole, 
da consciência social e das habilidades de construir e manter relações, além 
da tomada de decisões responsáveis. Com o desenvolvimento do projeto, 
ainda em curso, há ótimas avaliações. Em diversas situações desafiadoras - 
não somente em sala, mas em momentos coletivos - as crianças lembraram 
das propostas trabalhadas, colocaram diversas estratégias em prática, como: 
lembrar de respirar para buscar se acalmar, pedir para ficarem sozinhas 
ou pedir para conversar com a educadora, buscando essa co-regulação 
emocional. Outra estratégia bastante procurada pelos atendidos, de forma 
espontânea, foi a de utilizar o “cantinho da calma”. Esse espaço é elaborado 
com elementos que ajudam a encontrar alívio do estresse ou, em momentos 
de emoção extrema, medo e ansiedade. A conexão com a educadora também 
foi um ponto muito importante. Todos os resultados perpassam por essa 
relação de afetividade e confiança entre educador-educando, o que é uma 
consequência das ações respeitosas executadas durante as atividades e 
momentos de convívio. 

CASA DE DOM BOSCO
AMERICANA - SP

Resiliência - 2021 iniciou com um enorme vazio por, mais uma vez, não ter 
os atendidos presencialmente conosco. Compreendemos que a situação 
ainda não estava favorável para o devido retorno. A equipe toda manteve-se 
trabalhando em prol das melhorias contínuas para os atendidos, em busca 
de formações e qualificações para atender às demandas das atividades e 
das famílias com uma certa desestabilidade ainda acontecendo. A Casa de 
Dom Bosco permaneceu de coração aberto para acolher e cuidar de todos 
os atendidos e familiares. Mesmo com tamanhas dificuldades, os obstáculos 
apresentados jamais foram motivo para qualquer desistência. Seguimos em 
frente, firmes e fortes. 

SALESIANOS SÃO CARLOS
SÃO CARLOS - SP

Durante a pandemia, nossos projetos não pararam. Nos reinventamos e, a 
partir da tecnologia, nos mantivemos presentes e os vínculos foram mantidos 
e fortalecidos com os atendidos. No retorno às atividades presenciais, 
os educandos expressaram a relevância das atividades propostas e da 
manutenção dos vínculos durante a quarentena, para que a esperança de 
novos dias e a perspectiva de vida não se perdessem. Esta presença, gerou, 
segundo eles, a sensação de ter com quem contar, de serem acolhidos, 
ouvidos e conduzidos a contemplarem novas possibilidades para a vida 
prática, auxiliando-os a passarem pelo período de isolamento social e pelo 
processo de retorno à vida presencial.
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OBRA SOCIAL SANTA CLARA
CAMPOS DO JORDÃO - SP

A Obra Social Santa Clara, em 2021, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, atendeu 180 crianças e adolescentes de forma híbrida. Além 
de desenvolver ações de busca ativa para atingir mais de 50 educandos em 
situação de vulnerabilidade. No decorrer do mesmo ano, realizou campanha 
de cestas básicas e de cobertores, favorecendo 300 famílias em situação 
de vulnerabilidade social. A instituição também é reconhecida no município 
pela defesa dos direitos da criança e adolescente, através de referências da 
rede salesiana, com presença sistemática no Conselho Municipal de Direitos 
de Crianças e Adolescentes, em fóruns e articulação junto ao Sistema de 
Garantia de Direitos. Em 2021, foi fundamental  a participação na  rede de 
proteção à criança e adolescente. Ela favoreceu a elaboração das diretrizes 
do Conselho da Juventude, o estudo de vulnerabilidade e o processo de 
implantação de Escuta Especializada para crianças e adolescentes vítimas 
de violência, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 
Social. 

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES - PROJETO JATAÍ
PINDAMONHANGABA - SP

Em um cenário tão desafiador, destacam-se alguns pontos no 
acompanhamento dos adolescentes em medidas socioeducativas em meio 
aberto: Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.. Entre 
esses pontos estão: Fortalecimento do Sentido de Pertença - a equipe 
técnica, os educadores e os oficineiros realizam a acolhida dos assistidos e 
familiares, de forma cordial e inclusiva,de maneira organizada e em locais 
limpos e preparados para recebê-los; Fomentar o Protagonismo do Jovem 
- através da escolha, das atividades e oficinas, de acordo com a aptidão 
e o desejo pessoal, fortalece a inclusão e a satisfação de realizar ações 
possivelmente executadas na realidade e que contribuam para a construção 
do seu projeto de vida; Conscientização de Seus Direitos e Deveres - através 
dos grupos de adolescentes, e seus familiares, no atendimentos individuais, 
há o trabalho além da responsabilização de seus atos, deveres e cidadania; 
Questões sociais, meio ambiente e projeto de vida são colocados em foco, 
buscando o amadurecimento e o desenvolvimento dos educandos.

INSTITUTO DO CORAÇÃO EUCARÍSTICO
PINDAMONHANGABA - SP

Em 2021, o serviço de Escuta Especializada, do Instituto do Coração 
Eucarístico - Pindamonhangaba, realizou 644 atendimentos presenciais a 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências. Cerca de 
1.604 atendimentos e reuniões virtuais também foram realizados. Atividades 
orientativas e formativas, sob a Lei 13.431/17 e o Decreto 9.603/18, 
através de encontros promovidos e visitas institucionais com o município de 
Pindamonhangaba, e outros municípios do Vale do Paraíba, foram realizadas. 
Houve a participação ativamente do “Comitê de Gestão Colegiada do Sistema 
de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha 
de Violência” e a contribuição com a  elaboração do Fluxo de Atendimento, 
Articulação e Encaminhamento às Redes de Proteção, Intersetorial e 
Socioassistencial. Ações, em alusão ao dia 18/05, de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, também foram realizadas.

OBRA SOCIAL SÃO LUÍS
LORENA - SP

Dentre as inúmeras iniciativas criativas e empreendedoras que a pandemia 
nos impeliu, podemos relatar algumas experiências. Ir ao encontro dos nossos 
educandos e famílias, em um contexto de isolamento social, a criação das 
“rotas pedagógicas”, foi a solução encontrada para colocar em prática o cerne 
da nossa pedagogia salesiana, ou seja, educar pela presença. Desta forma, 
não deixamos de ser presença na vida dos educandos, executando visitas nas 
casas, levando a eles a alegria Salesiana e um pouco de conforto no período 
pandêmico, em especial, através de atividades e lanches. Uma das iniciativas 
foi o “Mercadinho Solidário”, onde buscamos apoiar e auxiliar as famílias dos 
nossos atendidos suprindo alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. 
O Mercadinho, ao interno do Oratório, funcionava nos moldes de um mercado 
comercial comum: os educandos e seus responsáveis iam até ele e escolhiam, 
dentro do valor recebido e disponibilizado pela Instituição, os itens de maior 
necessidade e o que trouxesse mais conforto, como guloseimas e produtos de 
higiene pessoal. A criação da Sales WebTV, com o intuito de aproximar ainda 
mais a nossa ação social, foi a solução junto aos atendidos e as famílias, em 
consonância e parceria com o projeto da RSB, Educomunicação em Rede 
Social.
Para conhecer melhor nossa WEBTV e acompanhar nossos conteúdos, 
acesse o link:https://www.youtube.com/obrasocialsaoluis
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Que tipo de Planeta queremos deixar 
para as futuras gerações? Basta olhar-
mos a nossa volta para entender que 
há uma grande deterioração do Plane-

ta Terra. E as mudanças climáticas, como podem 
afetar a nossa vida? O clima é um bem comum, 
de todos e para todos. 

O posicionamento da Igreja Católica em relação 
aos problemas ambientais que estamos enfren-
tando é exposto na Laudato Si, onde o Papa 
Francisco propõe um diálogo sobre o cuidado da 
Casa Comum com todas as pessoas do Mundo, 
discutindo questões ambientais. Somos motiva-
dos a cuidar da natureza e refletir sobre um novo 
estilo de vida e nossos ideais, pois da forma que 
estamos vivendo até aqui não é mais possível. As 
nossas relações entre as pessoas, as relações com 
o transcendente, a relação comigo mesmo e com 
a criação precisam ser repensadas para que o Pla-
neta tenha uma melhor qualidade de vida. 

A Família Salesiana tem diversas iniciativas ao 
redor do mundo que dizem respeito ao cuidado 
com o meio ambiente. Uma delas é a Don Bosco 
Green Alliance (DBGA), sendo este um coletivo 
internacional das instituições da Família Salesiana 
que contribui para a ação, o pensamento e a po-

www.donboscogreen.org DBGAPort DBGA_Portdbgreenalliance_port
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lítica ambiental global. E a Inspetoria Salesiana 
de São Paulo tem um papel bastante ativo nesta 
iniciativa: além de contar com diversas comuni-
dades membros, é parte do time do Continente 
Americano, o “Ecoteam”. 

Criada em 2018, a DBGA 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 membro. 
Os novos membros são encorajados a assumir 
três compromissos para proteger e melhorar o 
meio ambiente. Há três áreas prioritárias, em con-
sonância com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas: 
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 am-
biente é bem-vindo. 

A humanidade só tem um Planeta para viver, 
sendo este a nossa Casa Comum. O mundo todo 
precisa se unir para, juntos, cuidar dela! 

Por Julia Paolis, Assessora de Planejamento ISSP
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