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A Ação Social no Contexto Salesiano

A ação social é a gênese da obra salesiana. Dom Bosco, o fundador da Família 
Salesiana, começou seus trabalhos no século XIX em Valdocco (Itália), aco-
lhendo e educando os meninos que viviam nas ruas e também aqueles que 
viviam situações degradantes no trabalho. 

Desde então, a Família Salesiana 
no mundo vem atuando fortemen-
te na área da ação social, por meio 
da participação efetiva na constru-
ção de políticas públicas relacio-
nadas à população infanto-juvenil, 
no acolhimento e na educação da-
queles que mais precisam. Contri-
buir para que crianças, adolescen-
tes e jovens tenham seus direitos 
assegurados e cresçam como bons 
cristãos e honestos cidadãos são 
motivações e norte dos trabalhos 
desenvolvidos pelos Salesianos.

Baseada nessas perspectivas, a Inspetoria São João Bosco atua com vistas a 
atender cada vez melhor todos aqueles que precisam de auxílio. A cada dia, 
busca-se o aperfeiçoamento do seu trabalho socioeducativo para se adequar 
às realidades e às necessidades do nosso tempo. Reconhecemos ainda a par-
ticipação efetiva de parceiros, de voluntários e de toda a sociedade para o al-
cance de nossos objetivos. Com a ajuda desses grupos, conseguimos realizar 
a nossa missão de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária.

Dom Bosco dizia: “basta que sejais jovens para que eu vos ame profundamen-
te”. Assim somos nós, salesianos, que nos dedicamos de forma integral para 
os jovens, pondo-nos ao seu serviço e colaborando, de modo especial, para a 
promoção daqueles que mais precisam de nosso auxílio.

Pe. Orestes Carlinhos Fistarol
Inspetor da Inspetoria São João Bosco
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ISJB
A Inspetoria São João Bosco (ISJB) é a mantenedora de unidades que se de-
dicam à educação, à ação social e à evangelização da juventude. Como insti-
tuição católica, administrada pelos salesianos de Dom Bosco, a 
ISJB preza pelos valores éticos e cristãos em todas as suas 
ações. Pauta-se pelos princípios do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA, Lei nº 8069/1990) e pelo Sistema 
Preventivo de Dom Bosco, para construir um mundo 
mais justo e solidário, que reconheça e promova os di-
reitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens. 

Na ISJB os serviços socioeducativos de convivência e de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e o 
serviço de acolhimento institucional, são desenvolvidos pelas unidades so-
ciais localizadas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Goiás, Tocantins e no Distrito Federal. As atividades destinam-se às famílias 
em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação (au-
sência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros); 
e, ou, fragilização de vínculos afetivos. As crianças, os adolescentes e os jo-
vens atendidos são encaminhados pelo Conselho Tutelar, pelos Centros de 
Referência da Assistência Social – CRAS e outros serviços públicos.

Nosso trabalho envolve pessoas comprometidas com a justiça social, com 
vistas a discutir e desencadear formas inovadoras e participativas de plane-

jamento, monitora-
mento e avaliação das 
ações socioeducativas 
ofertadas diariamen-
te ao público atendi-
do. Nossos maiores 
resultados estão nos 
sorrisos das centenas 
de crianças, adoles-
centes e jovens que 
passam por nossas 
unidades. 
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Ação Social

VíDEo INSTITuCIoNAl DA ISJB

Assista ao vídeo 
institucional da ISJB em: 

https://youtu.be/H02K8mE0xoA 

VíDEo Ação SoCIAL

Assista também o vídeo 
da Ação Social 
https://youtu.be/5l9mcam-p-g
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Centro Juvenil

os centros juvenis ofertam o serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos 
para crianças e adolescentes no contra tur-
no escolar. As atividades realizadas focam o 
fortalecimento dos vínculos familiares e co-
munitários, a formação humana, cidadã e o 
protagonismo juvenil. Promovem o acesso 
dos beneficiários aos direitos à educação, à 
alimentação, ao esporte, ao lazer e à cultura. 

Centro JuvenIl Dom BoSCo

Rua São Carlos, 201 – Madre Gertrudes 
Belo Horizonte-MG
Telefone: (31) 3386-3826

Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco
Av. Ipanema, Q. 26, Lt. 2B
Morada do Sol (Taquaralto) – Palmas-To
Telefone: (63) 3225-0226

Centro Juvenil oratório Mamãe Margarida
Rua Santa Rosa, 207/parte
Santa Rosa – Niterói-RJ
Telefone: (21) 2610 0854

Centro Juvenil São Domingos Sávio
Rua Padre Zanos, s/n – Dom Bosco
Pará de Minas-MG
Telefone: (37) 3236-5142

Centro Juvenil São Pedro
Av. Antônio Alves Poubel, 278 – Parque 
São Caetano – Campos dos Goytacazes-RJ 
Telefone: (22) 2735-6583
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Em Campos dos Goytacazes os Salesia-
nos atuam, por meio do Centro Juvenil 
São Pedro, na Comunidade Margem da 
linha. A história começou a partir da 
iniciativa de um de seus moradores, 
que buscou a colaboração do Colégio 
Salesiano da cidade para a realização 
de um sonho: construir uma Capela em 
homenagem a São Pedro na localidade. 
os Salesianos não só colaboraram com 
a construção da Capela como iniciaram 
um trabalho de cunho social na Comu-
nidade. 

Horário de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 17h.

Atendimento
Para promover o atendimento a deze-
nas de crianças e suas famílias, o Cen-
tro Juvenil São Pedro tem uma equipe 
multidisciplinar com Articulador Social, 
Assistente Social, Fonoaudióloga, Psicó-
loga e educadores que desenvolvem as 
atividades diárias com os educandos.

A equipe técnica também desenvolve 
ações junto às famílias que visam pro-
mover a reflexão sobre as formas edu-
cativas que contrapõem as agressões 
físicas como medidas disciplinares, 
contribuindo assim, para a redução dos 
índices de violência doméstica na loca-
lidade.

Centro Juvenil São Pedro
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Atualmente o Centro Juvenil 
São Pedro atende cerca de 180 
crianças e adolescentes (de 4 a 
18 anos) e suas famílias. Todos 
os educandos, de acordo com 
suas necessidades e demandas, 
são encaminhados para a rede 
sócio assistencial: Rede Muni-
cipal de Saúde, CREAS, (Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social), CRAS (Cen-
tro de Referência de Assistên-
cia Social), Conselho Tutelar, 
Balcão de Empregos, Secretaria 
de Educação.

Em pesquisa promovida pela 
própria Unidade cerca de 94% 
dos educandos afirmaram que 
as atividades do Centro Juvenil 
colaboraram para o seu desen-
volvimento escolar e 93% acre-
dita que a Unidade também 
proporcionou a melhoria no re-
lacionamento entre eles e seus 
familiares, contribuindo assim 
para a diminuição da violência 
doméstica.

resultados



8Ação Social Salesiana

VOLUNTARIADO: Se você, assim como Dom Bosco, é um entusiasta dos jo-
vens e acredita que uma boa ação é sinônimo de esperança e de transforma-
ção social, seja um de nossos voluntários.

PARCERIAS: Apoie os projetos sociais da Inspetoria São João Bosco e contri-
bua para a construção de um mundo melhor.

SAIBAS MAIS - ContAte-noS

Av. 31 de  Março, 435 - Dom Cabral
30535-000 - Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 2103-1200
www.salesianos.br

Seja nosso parceiro nessa jornada!

Toda e qualquer pessoa (física e, ou, jurídica), pode doar recursos financeiros 
(a partir de R$ 30,00) e contribuir para a construção de uma sociedade mais 
justa e fraterna para nossas crianças, adolescentes e jovens.

• Você poderá fazer sua contribuição por meio de boleto bancário gerado 
no site (www.salesianos.br/assistencia-social), ou, 

• Por meio de depósito em conta (Banco do Brasil, Ag.: 3394-4, C/C.: 6784-
9). Deverá ser informado seu CPF (pessoa física) ou o CNPJ (pessoa jurí-
dica) - o depósito será identificável e aceito somente na “boca do caixa”. 

• A doação não é dedutível no Imposto de Renda.


