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Apresentação
O momento atual destaca-se dos anteriores, entre outras razões, pelo desenvolvimento exponencial em numerosas áreas do conhecimento, sobretudo nos campos científico e
tecnológico, e pelo ritmo de vida frenético, alucinante.
Parece que o tempo passa cada vez mais depressa. E, na cadência acelerada do tempo, muda-se tudo ou quase tudo em todos os ambientes, a todo instante. Mal termina uma
tarefa, já se começa outra; projetos que se aproximam da conclusão são atropelados por outros, com planejamento incompleto ou inexistente, mas... eis que surge alguém com novas
ideias que prometem solucionar de vez os problemas que nos afligem.
Para muitos, esse mudar ininterrupto pode parecer novidade, fruto talvez da genialidade de algum mago da Era Digital que, por sua vez, é apenas um robô, produto da inteligência artificial.
Puro engano! Mudar sempre foi o ponto de partida do existir, a essência do viver. E
o conhecimento dessa verdade é plurimilenar. Foi sintetizada no século V a.C. pelo filósofo
grego Heráclito de Éfeso, em frases como estas:
“Tudo corre como um rio.” “Tudo flui.”
“Tudo está em movimento, e nada dura para sempre.”
Hoje, no mundo hiperconectado por incontáveis meios tecnológicos, o pensador
polonês Zygmunt Bauman reaviva essa consciência da transitoriedade, ao descrever nossa
realidade fugaz com a expressão “sociedade líquida”. Um mundo onde não apenas ideias e
saberes, mas também modos de vida, normas de conduta, conhecimentos milenares, heranças ancestrais, tudo, enfim, desfaz-se velozmente, como o gelo que se derrete exposto ao
calor, e, liquefeito, escorre, flui, não dura eternamente.
Perdem-se, dessa forma, quiçá para sempre, saberes valiosos, ignorados ou postos
fora de uso por não serem replicáveis ou por exigirem mais que uma avalanche de informações, colhidas aleatoriamente nas páginas da internet.
Não é preciso ter o dom da profecia para prever que nem as gerações presentes nem
as futuras conseguirão recuperar o imenso tesouro de saberes construídos e acumulados
pela humanidade ao longo da história e que se perdem a cada dia, nesse liquefazer-se da
realidade humana e do Universo de que é parte.
Ainda que muitos tecnólatras teimem em negá-lo, o fato é que memória e experiência confirmam a sabedoria dos antigos: palavras voam, escritos permanecem. Enquanto
permanecem, propagam-se no espaço e preservam para tempos futuros a lembrança de
ideias, fatos, conhecimentos, que, como os grãos de areia que dão solidez às estruturas de
concreto, sustentam a evolução humana, desde os tempos primitivos.
Este opúsculo é como um desses grãozinhos. Na sua simplicidade, destina-se a preservar, para as futuras gerações da Família Salesiana, seus colaboradores e quantos mais
estejam empenhados na construção de um mundo melhor, algo muito valioso: o relato de
experiências concebidas e testadas na arena da vida real, que tiveram sua eficácia compro-

vada, e podem ser reproduzidas onde e quando forem úteis para o pleno cumprimento
desta grande missão: “formar bons cristãos e honestos cidadãos”.
À maneira de relato histórico, abrangendo cinco décadas – as três finais do século XX
e as primeiras do atual, – o Autor apresenta uma experiência desenvolvida pelos salesianos
de Dom Bosco na região central do Brasil: os centros salesianos destinados a preparar adolescentes e jovens, sobretudo os mais vulneráveis e em situações de risco, para ingressar no
mercado de trabalho e, ali inseridos, acompanhá-los nos primeiros passos para a construção
do próprio futuro, como protagonistas da história pessoal, membros atuantes da família e
da comunidade em que vivem.
Além da fidelidade aos fatos, a evidente preocupação com os detalhes operacionais
deixa patente a replicabilidade da experiência, exatamente por sua simplicidade, foco na
missão, integração no ambiente social específico, com seus altos e baixos, encontros e desencontros. Tropeços eventuais são também apontados para servirem como placas de sinalização para quem trilha novos caminhos, respeitando as prescrições legais, ancorando-se
nos ensinamentos evangélicos lidos e interpretados à luz do carisma de Dom Bosco.
Aliás, é importante recordar que essa experiência começou em 8 de dezembro de
1841, numa igreja de Turim, então capital do Reino do Piemonte, na Itália. Foi num encontro
casual, quando o jovem padre João Bosco deu uma aula de catecismo a um rapaz chamado
Bartolomeu Garelli.
Marcaram novos encontros nos domingos seguintes; Garelli convidou seus amigos,
que convidaram outros. Em poucas semanas, formou-se um grupo que se reunia aos domingos, onde conseguisse espaço para brincadeiras, jogos e outras atividades. Depois de
perambular pelas ruas, praças, terrenos vazios da capital piemontesa, o grupo fixou-se em
modestas instalações, no arrabalde de Valdocco. Assim surgiu o Oratório de São Francisco
de Sales, a sementinha da qual nasceu o complexo de instituições que hoje chamamos de
Família Salesiana. E que nos traz à memória o que Jesus dizia sobre o Reino de Deus: “É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu
até se fazer uma grande planta; e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos.”
Em pouco tempo, o Oratório passou a ensinar também conhecimentos básicos, inclusive de profissões da época. E daí surgiram escolas, oficinas, ensino profissional; da Itália
estendeu-se pela Europa e, progressivamente, por cinco continentes. Não é exagero afirmar
que os oratórios e as escolas criados por Dom Bosco e continuadores de sua obra já acolheram milhões de jovens, ajudando-os a superar a difícil etapa da inclusão no mundo do trabalho, como membros ativos da própria comunidade. Não por acaso, a suprema autoridade
da Igreja Católica conferiu a Dom Bosco o título de Pai e Mestre da Juventude.
A experiência bem-sucedida do Cesam, que agora apresentamos nesta narrativa histórica, é um precioso testemunho da vitalidade e das potencialidades do sistema educativo
de Dom Bosco e de sua eficácia na realização da grande missão deixada por ele aos herdeiros de seu carisma: “formar bons cristãos e honestos cidadãos.”
Pe. Orestes Carlinhos Fistarol
Prof. Gleuso Damasceno Duarte
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Descortinando o cenário
A origem deste opúsculo
Esta obra foi escrita a partir do final de 2017, por solicitação do padre Orestes Carlinhos Fistarol, então superior da Província Salesiana sediada em Belo Horizonte e nomeada oficialmente
como Inspetoria São João Bosco (ISJB).
A base para o conteúdo aqui apresentado foi uma cuidadosa pesquisa realizada na documentação e na bibliografia disponíveis na Inspetoria São João Bosco, particularmente no Centro
Salesiano de Documentação e Pesquisa, de Barbacena-MG. Ali encontramos algumas publicações,
na maioria da própria ISJB, destinadas a orientar seus colaboradores diretos e outras pessoas dedicadas à formação dos jovens, em especial dos atendidos nas unidades do Cesam.
Entre tais orientações, destaca-se o opúsculo intitulado “O atendimento ao menor na Inspetoria São João Bosco”, publicado em 1986. Em apenas 16 páginas, em formato A4, deixa bem
explícito o alto nível de conscientização e comprometimento dos salesianos de então, no tocante
ao atendimento à juventude, particularmente a mais pobre.
Também foram de especial ajuda os livros listados a seguir, escritos pelo padre Jairo de Matos Fonseca, quando esteve à frente das unidades do Cesam, cuja implantação ele dirigiu em Goiânia, Brasília, Niterói, Rio de Janeiro e Vitória.
FONSECA, Jairo de Matos. Vigilantes mirins, uma família em reflexão: formação para os domingos.
–––––. Vigilantes mirins, um futuro melhor - curso de preparação de menores para o trabalho.
–––––. O jovem e sua personalidade - temas para a formação no Cesam.
–––––. Juventude em questionamento - catecismo em programação especial.
–––––. Famílias educando cada vez melhor - usado nas reuniões de pais.
–––––. Uma proposta educativa que dá certo - Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador. 1

A Inspetoria São João Bosco
Vamos nos situar. Tendo em vista algum leitor que não conheça a Família Salesiana nem a
Inspetoria São João Bosco, vamos identificar essa instituição e situá-la em sua área geográfica de
atuação.
Criada em 11 de dezembro de 1947, a Inspetoria São João Bosco é uma província religiosa
da Congregação Salesiana. Juridicamente, é uma sociedade civil sem finalidade lucrativa, de fins
filantrópicos, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.583.592/0001-70.
Tem sua sede na Avenida 31 de Março, nº 435, em Belo Horizonte - MG. Sua área geográfica de
atuação abrange hoje o Distrito Federal e os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo
Goiás e Tocantins. 2
1 Na época, de acordo com a ideologia da “situação irregular” do Código de Menores, eram considerados menores as

crianças e adolescentes pobres. A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) aboliu o termo “menor” utilizado
nesse sentido. Neste livro, usamos o termo “menor” para nomear pessoas com menos de 18 anos, e o termo “juventude”
para indicar crianças, adolescentes ou jovens.
2 Em 5 de outubro de 1988, foi criado o Estado do Tocantins. Como fora desmembrado do Estado de Goiás, o novo Estado
continuou incluso na área geográfica de atuação da ISJB.
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No final da década de 1970, foi sancionada a Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979,
que instituiu o Código de Menores. O artigo 1o dessa lei definia:
“Art. 1o – Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores:
I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular;
II - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei.
Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de
dezoito anos, independentemente de sua situação.”
Note-se que a definição legal do termo é genérica e abrangente. Mas, na prática, o qualificativo “menor” era aplicado quase sempre para referir-se às crianças e
adolescentes pobres. A Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aboliu
o termo “menor” usado nesse sentido.
Neste livro, usamos o termo “menor” para nos referirmos a pessoas com menos de 18 anos. Usamos o termo “juventude” para indicar crianças, adolescentes ou
jovens; eventualmente, para salientar a diversidade dentro de categorias tão amplas,
usamos “juventudes”.
Nas décadas de 1970 e 1980, tornou-se comum, ao menos no âmbito da ISJB, nomear crianças e adolescentes pobres como “menores carentes”. Apesar da boa intenção, essa
emenda ficou pior que o soneto.
Geralmente, usa-se, ainda hoje, o termo “menor” quando se trata de instituições que
usavam essa nomenclatura até em sua razão social, como Fundação Nacional para o BemEstar do Menor (Funabem) e Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem). São
instituições anteriores à Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

2. A juventude pobre no Brasil e na área
geográfica da ISJB
Segundo cálculos da Funabem, alicerçada em dados do IBGE, existia no Brasil, em
1986, cerca de 36 milhões de menores.
Destes, 48,5% estavam na Região Sudeste. Ora, mesmo levando-se em conta a grande quantidade de menores existentes em São Paulo, sobretudo, na capital, é evidente que
a maioria dos menores da região estava na área de atuação da ISJB. De fato, quase toda a
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Antes da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - as crianças e adolescentes pobres do Brasil eram nomeados como “menores”. Normalmente, o nome vinha
acompanhado do apelativo “abandonados”. Foi assim que o documento do Capítulo Inspetorial de 1972 (CI 72) nomeou os destinatários preferenciais da ISJB.
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Região Sudeste está na área de atuação dessa Inspetoria que, como dito acima, atende o Distrito Federal, e os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins.

3. O foco no menor
3.1 A Comissão do Menor
Em 1980, foi criada na ISJB, a Comissão do Menor.3
Pode-se dizer que essa comissão existiu até 2017, embora assumindo algumas características um pouco diferentes, ao longo dos anos, para adequar-se à evolução da sociedade. Em seus primeiros anos, ou seja, até a nova configuração institucional da ISJB, em
1992/1993, a Comissão do Menor era composta pelos salesianos que atuavam no atendimento ao adolescente pobre, em tempo integral. A partir de então, com a organização da
ISJB em sistemas, foi criado o Sistema Salesiano de Educação Popular (SSEP).
Esse Sistema organizou uma nova comissão, que incluía em sua composição colaboradores leigos, escolhidos pelo delegado do SSEP e aprovados pelo inspetor com seu
Conselho.
Em 2009, talvez por influência da nomenclatura usada pela nova Lei da Filantropia
(Lei nº 12.101/2009), o Sistema Salesiano de Educação Popular passou a chamar-se Sistema
Salesiano de Ação Social (SSAS) e, naturalmente, a comissão que assessorava o sistema passou a ser denominada Comissão do SSAS.
O 20o Capítulo Inspetorial (25 a 28 de abril de 2016) teve como uma de suas tarefas
o redesenho institucional da Inspetoria São João Bosco. Nesse redesenho, desapareceu a
organização em sistemas, continuando apenas as comissões já existentes. A Comissão do
SSAS passou a ser denominada Comissão para a Ação Social (CAS). A Comissão do Menor
prestou grande serviço à ISJB, atuando sobretudo como instância de reflexão e ressonância
sobre questões ligadas à juventude das classes populares.

3.2 Alguns princípios norteadores
do atendimento
Apresentamos aqui alguns princípios que norteavam o atendimento à juventude
empobrecida4 feito pela ISJB, na década de 1980. Eles foram elaborados pela Comissão do
Menor. Em 1985, a Comissão do Menor, reunida em Cachoeira do Campo-MG, elaborou um
conjunto de princípios que deviam estar muito presentes no atendimento feito pela ISJB à
juventude pobre que vivia em sua área geográfica de atuação. A título de exemplo, elencamos alguns desses princípios:
3 Veja boxe na página anterior.
4 A nomenclatura “juventude empobrecida”, devido à conotação política com que era habitualmente usada, foi preferida

pela Comissão do Menor em muitos de seus documentos.

b) Nosso trabalho parte do conhecimento contínuo da realidade socioeconômica, religiosa e cultural do Menor, através do contato pessoal, de visitas às famílias, de entrevistas, de
exames médicos, da análise de dados e de estudos teóricos.
c) Conservamo-nos livres de qualquer tipo de ingerência política, a fim de preservar a liberdade de ação educativa.

HISTÓRIA DO CESAM

a) “O grande princípio que orienta o atendimento ao Menor na ISJB é o Evangelho de
Jesus Cristo. Esse Evangelho foi vivido por Dom Bosco num jeito de educar, que é o Sistema Preventivo, aprimorada metodologia, que está presente em todo o nosso trabalho com o Menor.

d) Criamos um ambiente onde as qualidades e os valores do Menor possam aparecer e
aperfeiçoar-se.

f) Estamos sempre atentos para que haja proximidade entre educador e educando. Por
isso existe uma presença fraterna e amiga do educador entre os educandos, favorecendo o clima
e o espaço para o diálogo e a participação.
g) Formamos uma comunidade educativa, ambiente fértil para a formação dos valores
humanos e cristãos.
h) Envolvemos sempre a família dos menores para que, através de encontros pessoais e
das reuniões de pais, ao nosso esforço de impulsionar o crescimento do Menor se junte o esforço
da família.
i) Trabalhamos COM o Menor e não PARA o Menor”.

4. Uma nova consciência em favor
da juventude pobre

A criação do Cesam aconteceu na esteira do crescimento da atenção e do interesse na
questão da criança e do adolescente no mundo, no Brasil e na ISJB.
A questão do menor no Brasil estava sob a égide do famigerado “Código de Menores”, de
1927, e do Serviço de Assistência ao Menor (SAM), criado em 1941. O SAM foi, na verdade, um
instrumento de repressão de crianças e adolescentes pobres, tanto que mereceu ser chamado
de “escola do crime”, “fábrica de criminosos”, “sucursal do inferno”, “fábrica de monstros morais”.
No dia 10 de outubro de 1979, foi sancionada a Lei nº 6.667, o novo Código de Menores, que adotou um linguajar mais humano ao tratar a questão do menor. Substituiu, por
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e) Nossa atuação educativa busca a maior participação do Menor em nossas atividades
e no mundo do trabalho, para que ele possa ser agente de transformação na família e na sociedade.
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exemplo, os termos “menor abandonado”, “menor desvalido”, “menor delinquente”, “menor
transviado”, “menor agressor”, “menor transgressor”, “menor infrator” pelas categorias de
“menor em situação irregular” e “menor de conduta antissocial”.
Mudou-se a nomenclatura, mas a realidade continuou a mesma, até porque a caracterização de crianças e adolescentes como “menores em situação irregular”, na prática, tinha
como critério a pobreza. Os pobres eram menores; os ricos eram crianças e adolescentes.
Na segunda metade do século XX, amadureceu, em muitas nações, o modo de se
perceber a criança e o adolescente. Um marco fundamental nesse processo foi, sem dúvida,
a Declaração Universal dos Direitos da Criança, unanimemente aprovada pela Assembleia das
Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959.
Cinco anos mais tarde, a Lei nº 4.513, de 1o de dezembro de 1964, criou a Funabem,
com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira em favor da criança e do adolescente. Isso
está claro no art. VII, § 7o, da referida lei.
As políticas sociais implantadas pela Funabem não respondiam às necessidades das
crianças e adolescentes marginalizados. Ao que parece, havia muito desconhecimento dessa realidade. Provavelmente esse é um dos motivos que explicam o fracasso da Funabem.
Ela não cumpriu seu papel e mereceu ser extinta, o que foi feito mais tarde, em 1991, pela
Lei nº 8.242, que instituiu o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) e criou o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FIA).
A sociedade não parou de refletir sobre a situação de nossas crianças e adolescentes,
principalmente no que se refere aos menos favorecidos. Em 1975, foi instalada, em Brasília,
a CPI do Menor, que fez descobertas alarmantes, chegando a concluir que o País se tornaria
ingovernável se o governo e a sociedade não dessem mais atenção ao problema do menor.5
Em São Paulo, estava cada vez mais atento ao problema do menor um grupo de pessoas ligadas a algumas Igrejas, tendo como mentores principais Dom Luciano Mendes de
Almeida e Dom Paulo Evaristo Arns. Contando com a assessoria do grande jurista Dalmo de
Abreu Dallari, Dom Paulo vinha trabalhando muito em favor dos direitos humanos, violados
na época, com frequência e crueldade sem precedentes.
A reflexão e a tomada de atitudes sobre a questão do menor ganharam força especial
com a morte de Joílson de Jesus.
Em dezembro de 1983, Joílson, um menino com trajetória de vida nas ruas de São
Paulo, foi vítima de um caso cruel de violência. Ao roubar uma corrente de ouro, na Praça da
Sé, foi pego, espancado e pisoteado até morrer, no mesmo local. O agressor era um procurador do Estado. No intuito de alertar a sociedade sobre a crueldade do ocorrido, Dom Paulo e
a Pastoral do Menor realizaram uma celebração em memória de Joílson. Isso causou grande
alvoroço na cidade. Muitos eram contra essa celebração, mas a maioria da população foi a
favor. Assim foi crescendo e se difundiu, por algumas capitais do Brasil, um maior interesse
sobre a questão de nossas crianças e adolescentes.

5 Não é justamente isso que está acontecendo, nos dias atuais, em algumas regiões do Brasil?

a Conferência de Medellín, na Colômbia, realizada de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968;

•

a Conferência de Puebla, no México, realizada no período de 27 de janeiro a 13 de
fevereiro de 1979.

Essas duas conferências foram claras e incisivas ao tratarem dos problemas do continente, com destaque para os temas da pobreza e da situação da juventude na América
Latina, e fizeram opção preferencial pelos jovens e pelos pobres.
Grande pressão para a mudança no modo de ver a questão da juventude, sobretudo
de crianças e adolescentes pobres, foi feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), pela Pastoral do Menor, pelo Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua e por
outras entidades sociais.
Em 1986, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) criou o prêmio “Criança
e Paz”, para homenagear pessoas e instituições que se destacavam no serviço em favor da
criança e do adolescente. Dois salesianos foram agraciados com esse prêmio: o padre Bruno
Secchi (da Inspetoria de Manaus), em 1989, e o irmão Raymundo Rabelo de Mesquita (da
Inspetoria de Belo Horizonte), em 1990.
Em 1977, a CNBB propiciou ao Brasil uma grande oportunidade de reflexão, com a
Campanha da Fraternidade sobre o menor.
Em São Paulo, passou a ser realizada, anualmente, a “Semana Ecumênica”. As semanas ecumênicas abriram o caminho para uma grande articulação em favor dos direitos das
crianças e adolescentes no Brasil. Segundo o irmão Raymundo Mesquita, na catedral da Boa
Viagem, em Belo Horizonte, havia reuniões tendo como tema a questão do menor. Dom
Serafim Fernandes de Araújo, então arcebispo de Belo Horizonte com direito à sucessão,
foi um dos grandes apoiadores de tudo que visasse a minorar o sofrimento de crianças e
adolescentes.
Posteriormente, vieram os esforços da sociedade mobilizada para forçar a aprovação
do artigo 227 da Constituição Federal de 1988.
Com base nesse artigo tão importante, surgiu, com grande participação da sociedade
e de várias Igrejas, a Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Sancionada pelo presidente Collor em 13 de julho de 1990, entrou em vigor em 12 de outubro
daquele ano, Dia da Criança.
A implantação do ECA provocou ampla reflexão e movimentação entre as pessoas e
instituições envolvidas nas mais diversas formas de atendimento à juventude mais pobre. A
Inspetoria São João Bosco não ficou fora desse movimento; pelo contrário, deu boa contribuição tanto para a aprovação quanto para a implantação do ECA, sobretudo em sua área
geográfica de atuação.

HISTÓRIA DO CESAM
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Entre as muitas pessoas ligadas à ISJB que participaram desse esforço merecem destaque o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, o irmão Raymundo Rabelo de Mesquita
(SDB), a irmã Maria do Rosário (FMA), a senhora Ruth Pistóri.

5. Antecedentes à criação do Cesam
5.1 As reflexões do Capítulo Inspetorial de 1972 (CI 72)
De 10 de junho de 1971 a 5 de janeiro de 1972, foi realizado, em Roma, o CapítuloGeral Especial (CG XX), da Congregação Salesiana, em que os filhos de Dom Bosco procuraram adequar-se à nova Igreja que nascera do Concílio Vaticano II.
Lemos no Documento do CG XX, no 349: “A missão dos salesianos em favor dos jovens,
especialmente dos mais pobres, no estilo pastoral de D. Bosco, todo feito de diálogo e de amabilidade, é o critério fundamental da renovação da nossa atividade salesiana”. Visando a preparar-se para colocar em prática as determinações do CG XX, a ISJB realizou, de 9 a 22 de julho
de 1972, o Capítulo Inspetorial (CI 72). O inspetor era o padre Décio Batista Teixeira. O CI 72
abraçou com firmeza a decisão de se fazer um redimensionamento da Inspetoria. Pois bem,
ao tratar o tema “Princípios gerais da ação salesiana”, o CI 72 determinou: “Aproveitar as nossas obras no sentido de serem mais de promoção do que primordialmente de assistência”. 6
Pouco mais à frente, o documento trata do “Atendimento ao menor abandonado”. Aí
está escrito: “Como plano-piloto de forma mais dinâmica de atendimento ao menor abandonado, uma equipe de pastoral juvenil da Inspetoria, formada por alguns salesianos motivados e
habilitados, dará atendimento religioso e moral aos menores de Belo Horizonte, já a curto prazo”
(CI 72, no 3.2.1). “A Inspetoria estabelecerá fontes fixas de renda, na forma do art. 195 das Constituições, para prover a manutenção das obras e atividades de atendimento ao menor abandonado” (CI 72, no 3.2.2).

5.2 Limites do atendimento antes do Cesam
Antes da criação do Cesam, a Inspetoria atendia os menores, sobretudo em internatos, onde havia, inclusive, muitos encaminhados pela Febem. Os salesianos nem
imaginavam que muitos daqueles menores eram crianças ou adolescentes injustamente arrancados de seus pais, seguindo o famigerado Código de Menores, que fora criado
com base na ideologia da “situação irregular”.
O atendimento em internatos tinha seus valores, mas os prejuízos para os adolescentes eram grandes. De per si, a internação já é, normalmente, um mal.
6 Conf. Documento do CI 72, página 13, nº 3.1.1. (Negrito nosso).

A ISJB percebeu que o internato era uma instituição paternalista, que não preparava
os jovens para um ingresso bem-sucedido na sociedade. Antes, afastava-os da sociedade,
confinando-os em estabelecimentos situados no interior, próximos a pequenas cidades.
Além de prejudicar, em vez de facilitar o ingresso dos adolescentes na sociedade, o internato era uma instituição que demandava muitos recursos humanos e financeiros para sua
manutenção.
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É claro que havia também outras formas de atendimento. Além das numerosas
bolsas de estudo, havia três escolas mantidas financeiramente pela ISJB, com pequena
ajuda de parceiros, e vários oratórios festivos.

Era preciso criar um tipo de serviço capaz de atender às exigências dos novos tempos.

Como vimos, em julho de 1972, o Capítulo Inspetorial determinou que a ISJB se empenhasse mais na promoção que na assistência aos jovens mais pobres. Como ação prática,
para o cumprimento dessa determinação, o padre Alfredo Carrara de Melo e o padre Antônio Pacheco de Paula, respectivamente, inspetor e ecônomo inspetorial, tiveram a feliz
ideia de criar uma forma de atendimento que incluía a colocação de adolescentes pobres
no mercado de trabalho, de forma legalizada. A princípio, não pensaram que eles seriam
contratados pela ISJB. Isso aconteceu devido à resistência dos empresários em assumir os
encargos legais inerentes à contratação.
O responsável pela estruturação da forma de atendimento foi o salesiano irmão
Raymundo Rabelo de Mesquita. Depois de constatar que não havia no Brasil nenhuma
forma de atendimento semelhante ao que desejavam os idealizadores do Cesam, o irmão
Mesquita deu início à implantação da nova instituição em Belo Horizonte, com o nome de
“Vigilantes Mirins”.
Ao tomar conhecimento do projeto salesiano para a educação e promoção de adolescentes em Belo Horizonte, o delegado regional do Trabalho, Dr. Eunésio Viana, prometeu
apoio total ao projeto. Viu no Cesam a solução para um problema que o incomodava, mas
que era encarado com indiferença pela política vigente: o respeito aos direitos do menor.
Autorizou prontamente a criação do Cesam.
Grande suporte na implantação do Cesam em Belo Horizonte foi dado também pelo
promotor de Justiça, Dr. Paulo Mendes Moreira.
Ninguém imaginava que o Cesam viria a tomar as proporções que tomou e adquirir a
importância que adquiriu dentro e fora da Inspetoria. De fato, os primeiros vigilantes mirins
foram empregados em postos de gasolina, como auxiliares na limpeza de veículos e, pouco
depois, também como “empacotadores” em supermercados. Os tempos eram outros. Mas,
graças ao olhar atento da Comissão do Menor, desde o início, o Cesam já evitava colocar
vigilantes mirins em ambientes que não fossem educativos. Basta lembrar que nunca colo-
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cou seus adolescentes como vigias de carros nas ruas, como faziam a Guarda Mirim e outras
instituições da época.

7. As raízes do Cesam
Em que os idealizadores do Cesam se inspiraram para criar o Movimento dos Vigilantes Mirins?
Embora não se tenham referências documentais explícitas sobre esse detalhe, os antecedentes históricos da Congregação e da ISJB não deixam dúvida de que os idealizadores
do Cesam, para criar o Movimento dos Vigilantes Mirins, inspiraram-se no trabalho que
Dom Bosco, Fundador da Família Salesiana, já fazia em Turim, mais de cem anos antes, a
partir da década de 1840.
Assim como o Fundador criava os oratórios festivos e desenvolvia sua obra pioneira
para atender às necessidades da juventude em sua área de atuação, os salesianos que iniciaram na ISJB a obra do Cesam souberam aproveitar os estímulos e clamores daquele período
da história do Brasil para criar e consolidar a obra dos Vigilantes Mirins que, muito apropriadamente, teve seu nome mudado algumas vezes, antes de adotar o atual.

Dom Bosco tornou-se padre no dia 5 de junho de 1841. Inicialmente, exerceu por
cinco meses as tarefas de coadjutor de sua paróquia. Paralelamente, desenvolvia outras atividades que lhe permitiam ampliar seu apostolado, atento, desde o princípio, à situação de

Ainda no primeiro ano de sua carreira sacerdotal, depois de perambular com seus jovens
pelas ruas e praças de Turim, Dom Bosco deu início a um pequeno internato em Valdocco. O internato cresceu, apesar das grandes dificuldades para sua manutenção, sempre voltado para a educação dos jovens. Mas não havia salas de aulas, e os rapazes tinham de estudar fora do internato.
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meninos e rapazes que encontrava em grande quantidade na capital do Piemonte e nas
cidades e povoados vizinhos. Os primeiros grupos, formados nos domingos e dias santos,
de acordo com as circunstâncias, não tinham ponto de encontro fixo. Eram realizados em
praças e terrenos baldios, nos subúrbios da cidade.

Pensando no futuro de seus jovens, além de dar-lhes o ensino elementar da época
(ler, escrever e fazer cálculos aritméticos), Dom Bosco teve a ideia de prepará-los para o
mundo do trabalho.

Apesar de suas muitas ocupações e preocupações, ele encontrava tempo para visitar e acompanhar seus meninos no desempenho das próprias tarefas, nas diversas oficinas
onde prestavam serviços como aprendizes.
Se não podia apelar para as leis, porque não havia leis que se preocupassem com isso,
apelava para a consciência dos “empregadores” que, via de regra, tinham formação cristã.
Certamente, mais de uma vez, Dom Bosco teve de entrar em confronto com pessoas que
acolhiam meninos de seu internato, conhecido como Oratório de São Francisco de Sales,
ou simplesmente Oratório, na condição de aprendizes. Sim, porque assim como acontecia
em todo o Piemonte e no restante dos países ocidentais, era costume explorar crianças nos
mais diversos tipos de trabalho.
Basta lembrar que, na Itália e países mais industrializados, só em 1886 passou a ser
proibido colocar crianças abaixo de 9 anos trabalhando em fábricas. Também para elas, a
jornada de trabalho era geralmente de 14 horas, chegando, muitas vezes, a 16 horas.
Para dar um exemplo da dedicação de Dom Bosco aos jovens e de sua visão de futuro,
é importante lembrar seu pioneirismo na inserção de jovens no mercado de trabalho de maneira formal, legalizada por contrato. No volume IV das Memórias Biográficas de Dom Bosco,
seu biógrafo, Pe. Lemoyne fala dos primeiros contratos que D. Bosco conseguiu formalizar
para jovens do Oratório. E exemplifica com dois deles:
•

o de Giuseppe Bordone, aprendiz de vidraceiro, com o Sr. Carlo Aimino;

•

o de Giuseppe Odasso, aprendiz de carpinteiro, com o Sr. Giuseppe Bertolino.7

7 Fonte: Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco raccolte dal sacerdote salesiano Giovanni Battista Lemoyne. Vol. IV, ed.1904,

4ª edizione digitale: In: http://donboscosanto.eu/memorie_biografiche/Don_Bosco-Memorie_biografiche_Vol_04.pdf
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Batalhou muito, mas conseguiu colocar vários deles aprendendo uma profissão junto
a mestres de ofício e tendo o cuidado de não expor seus jovens ao risco de exploração por
seus empregadores, como era rotineiro naquela época. Dom Bosco foi o primeiro homem
da Itália, talvez do mundo, a pensar num contrato de trabalho que assegurasse direitos aos
adolescentes empregados.
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Exemplo de contrato de trabalhador jovem elaborado por Dom Bosco - tradução

Acordo entre o Sr. Giuseppe Bertolino, Mestre marceneiro, morador em Turim e o jovem Giuseppe Odasso, natural de Mondovì, com a mediação do Revdo.
Sacerdote João Bosco.
Pela presente escritura em original duplo, por forma a poder insinuar-se
mediante pedido de uma das duas partes, lavrada na Casa do Oratório, sito em
Turim, sob o título de S. Francisco de Sales, fica estabelecido quanto segue:
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Reproduzimos, no boxe, o contrato de Odasso, elaborado por Dom Bosco, em fevereiro de 1852, com os nomes, qualificações e assinaturas das partes contratantes. Um contrato
que, além de pioneiro, é tão bem-feito que parece coisa de nossos dias.

Reprodução de uma página do fac-símile original. Ver contrato completo nos anexos (pág. 87).

2. O Mestre Bertolino declara e obriga-se formalmente a deixar livres todos os
dias santos do ano, de forma a que o aprendiz possa participar nas sagradas funções,
na catequese e em qualquer outro dever que tem como aluno do Oratório mencionado. No caso em que o aprendiz, por razões de saúde ou outro legítimo impedimento,
faltasse ao trabalho por um espaço superior a quinze dias, o Mestre tem direito a uma
compensação que lhe será dada pelo aprendiz ao terminar o tempo da sua aprendizagem, em dias de trabalho iguais em número aos da sua ausência.
3. O Mestre obriga-se a pagar semanalmente ao aprendiz o salário acordado:
trinta cêntimos por dia nos primeiros seis meses e quarenta cêntimos no segundo semestre deste ano de mil oitocentos e cinquenta e dois; do princípio ao fim do ano seguinte, mil oitocentos e cinquenta e três, pagar-lhe-á sessenta cêntimos por dia. Obriga-se ainda a anotar, em folha própria, ao fim de cada mês, o tipo de comportamento
do jovem aprendiz.
4. O jovem Odasso promete e obriga-se a prestar o seu serviço durante todo
o tempo de aprendizagem ao mencionado Mestre marceneiro com prontidão, assiduidade, atenção e obediência ao mesmo, comportando-se para com ele como requer o dever de bom aprendiz; e por cautela e garantia de tal obrigação fica fiador o
aceitador e pai aqui presente, Vincenzo Odasso. O fiador obriga-se a pagar ao Mestre
qualquer prejuízo que por causa do aprendiz viesse a sofrer, no caso que este fosse
realmente culpado por teimosia ou maldade e não por algum estrago devido a acidente ou falta de prática na arte.
5. Acontecendo o caso em que o aprendiz, devido a alguma falta grave, estivesse para ser expulso do Oratório de que presentemente é aluno, cessando o seu relacionamento com o Diretor do Oratório, cessará igualmente toda a influência e relação
entre o Senhor Diretor e o Mestre marceneiro. Contudo, se a falta se relacionar unicamente com o Oratório e não atingisse o Mestre em questão, permanecerá duradouro e
obrigatório o presente acordo até ao término dos dois anos relativamente a qualquer
outra condição concernente ao Mestre, ao aprendiz e ao fiador.
6. O Senhor Diretor do Oratório supracitado promete prestar a sua assistência
para a boa conduta do aprendiz enquanto continuar no Oratório e acolherá sempre

HISTÓRIA DO CESAM
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1. O Senhor Bertolino Giuseppe, Mestre marceneiro, exercendo a profissão
em Turim, recebe, na qualidade de aprendiz na arte de marcenaria, o jovem Giuseppe Odasso, natural de Mondovì, filho de Vincenzo, natural de Garessio e domiciliado nesta capital, obrigando-se a ensinar a citada profissão pelo tempo de
dois anos que se declaram a começar no primeiro dia de janeiro do ano corrente
e terminar no final de mil oitocentos e cinquenta e três; de dar ao jovem, durante
o decorrer da sua aprendizagem, as necessárias instruções e as melhores regras
para bem aprender e exercer a arte mencionada de marcenaria; de lhe dar, em
relação a seu comportamento moral e civil, aqueles oportunos e salutares avisos
que um pai daria a seu filho; corrigi-lo amavelmente em caso de algum desvio,
mas sempre com simples palavras e nunca com alguma ação de maus-tratos;
ocupá-lo sempre com trabalhos próprios da sua arte e proporcionados à sua idade e capacidade e forças físicas e excluindo qualquer outro trabalho estranho à
sua profissão.
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com interesse qualquer queixa que o Senhor Mestre precisasse de fazer a respeito do
comportamento do jovem.
7. Tudo isso prometem os contraentes, cada um segundo a parte que lhe diz
respeito, de atender e observar exatamente, sob pena de indenização dos prejuízos. E
é em fé que todos assinam o presente acordo.
1852.

Turim, Casa do Oratório de S. Francisco de Sales, no dia 8 de fevereiro de
Giuseppe Bertolino
Odasso Giuseppe
Odasso Vincenzo
Sac. Giovanni Bosco
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Fonte: Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa
Traduzido de Memórias Biográficas de Dom Bosco. (Memorie Biografiche, vol. IV, 295-297)

8. Voltando aos nossos tempos...
Quando de sua criação, para que pudesse funcionar legalmente, o Cesam precisava
dos seguintes documentos:

•

ata de criação pela ISJB, devidamente registrada em cartório;

•

carta do inspetor salesiano nomeando o diretor do Cesam a ser criado;

•

alvará de autorização por parte do Poder Municipal;

•

autorização do Ministério do Trabalho, concedida pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT);

•

registro no órgão público responsável pelo atendimento ao menor (Febem, Feem,
FSS);

•

registro (cartão) do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS);

•

outros documentos exigidos pela autoridade municipal e que variavam de cidade
para cidade.

Como instituição mantida pela Inspetoria São João Bosco, o Cesam goza das prerrogativas da Inspetoria, entidade filantrópica, reconhecida como sendo de utilidade pública
federal.

Tem como objetivo a educação/evangelização de adolescentes que se encontram
em situação de vulnerabilidade pessoal e social, sobretudo, mas não exclusivamente, por
motivos de pobreza financeira. Para isso, uma de suas principais estratégias de educação
é a inclusão dos adolescentes que atende no mercado de trabalho, de forma legalizada. A
idade dos atendidos varia de acordo com a legislação relativa ao trabalho do menor, que
vem sendo modificada desde a Constituição Federal de 1934, como veremos mais à frente.
Ao mencionar essa estratégia, é importante frisar que o objetivo do Cesam nunca foi
a colocação de adolescentes no mercado de trabalho para ajudar na situação financeira das
famílias. É claro que muitos adolescentes ajudaram ou ajudam seus pais. Muitos como arrimo de família. Hoje, normalmente, contratados na condição legal de aprendizes, os adolescentes recebem um salário menor que os adolescentes trabalhadores, por terem, por força
da lei, uma carga horária mais reduzida. Mesmo assim, via de regra, dão sua contribuição
para a melhoria do orçamento familiar. O objetivo do Cesam, porém, é a educação/evangelização de adolescentes pobres. O emprego de forma legalizada, além de abrir ao adolescente as portas para futuros empregos, é, sobretudo, uma estratégia de educação. Trabalhar
como aprendiz tira-o do ócio (“oficina do diabo”), abre para ele novos horizontes, contribui
para seu amadurecimento pessoal e social e leva-o a valorizar mais os estudos. São muitos
os benefícios do trabalho para o adolescente, pois faz crescer sua autoestima, base para a
descoberta de seus valores e o crescimento da autoconfiança, sem a qual ele não faria progressos significativos no exercício da cidadania.
Em suas origens, em 1973, o Cesam alocava seus adolescentes na força de trabalho
das empresas como “adolescentes trabalhadores”. Hoje, seguindo determinação legal, coloca-os em empresas contratantes, como aprendizes, para se exercitarem na prática de um
“Programa de Aprendizagem” devidamente aprovado e registrado nos órgãos indicados
pela legislação específica.
Cada Programa de Aprendizagem do Cesam é elaborado pela ISJB e deve ser inscrito
no Cadastro Nacional de Aprendizagem, gerenciado pela Secretaria de Políticas Públicas de
Emprego, do Ministério do Trabalho.
Após os registros no MTb, são gerados Termos de Compromisso para o Cesam, além
de instrumento que deve ser assinado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Esses documentos devem ser entregues à Superintendência Regional do
Trabalho de cada localidade onde o Cesam atuar.
Além de se responsabilizar pelo adolescente contratado, no que tange a seus direitos
e deveres como aprendiz, o Cesam:
•
•
•

ministra ao aprendiz a parte teórica prevista no Programa de Aprendizagem;
acompanha o aprendiz no exercício de suas atividades na empresa contratante;
orienta os pais e/ou responsáveis por meio de reuniões formativas.
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Como visto, o Centro Salesiano do Menor, hoje nomeado como Centro Salesiano do
Adolescente Trabalhador (Cesam), não tem uma identidade jurídica independente.
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9. Identidade do Cesam

HISTÓRIA DO CESAM
28

Guiando-se pelos princípios do Evangelho e pela pedagogia e espiritualidade salesianas, o Cesam oferece aos adolescentes que atende formação e apoio para que sejam, na
sociedade de hoje e de amanhã, “bons cristãos e honestos cidadãos”, como queria São João
Bosco, o Fundador da Família Salesiana.

10. Os destinatários do Cesam
10.1 A opção pelos mais necessitados
Os destinatários da Inspetoria São João Bosco são os jovens e as classes populares.
Os destinatários preferenciais são adolescentes e jovens pobres e/ou em situação de risco.
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Os critérios para a aceitação de um adolescente e seu ingresso no Cesam eram:
•

idade;

•

pobreza;

•

escolaridade.

Na época, eram pouco conhecidos os termos vulnerabilidade ou risco social e pessoal, tão em moda nos dias de hoje. Mas a Funabem já classificava os menores em quatro
tipos ou grupos:
•

de 7 a 8 anos – tipo pré-marginalizado;

•

de 9 a 13 anos – tipo em acesso;

•

de 14 a 16 anos – tipo intermediário;

•

de 17 a 18 anos – tipo final.

Uma pesquisa realizada em Brasília, na Delegacia de Menores, mostrou que 55% dos
menores com conduta antissocial estavam na faixa etária entre 14 e 16 anos. Portanto, quando o Cesam atendia adolescentes a partir dos 12 anos, estava atendendo os jovens na faixa
etária em que, normalmente, muitos deles entravam para o crime e se marginalizavam.8
Nas origens do Cesam, eram atendidos apenas adolescentes do sexo masculino que fossem
muito pobres. O atendimento às meninas começou quando o Cesam do Rio de Janeiro assinou contrato com a Caixa Econômica Federal, já que trabalhava com meninas da Fundação
Estadual de Educação do Menor (FEEM)9.
8 Hoje os critérios e o processo de admissão são bem diferentes.
9 Corresponde à Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem) de Minas Gerais. A Fundação Estadual de Educa-

ção do Menor (FEEM) fora criada pelo Decreto-Lei nº 42, de 24-03-1975. Ela era o resultado da fusão da Febem e da Flubem,
vinculada à Secretaria de Estado de Educação. Em 1983, passou a ser vinculada à Secretaria de Estado de Promoção Social.

Além da situação de pobreza e de comprovada situação de vulnerabilidade, é preciso
que o adolescente tenha completado 14 anos e esteja frequentando a escola regularmente.
A Funabem, por meio das organizações estaduais (Febem, Feem, FFS, etc.), não pensava em preparar o menor para o futuro. Seu objetivo era retirar o menor da sociedade,
como se ele fosse um mal social.

10.2 Os pobres de ontem e os pobres de hoje
Na época em que o Cesam foi implantado nas várias capitais da área de atuação da
ISJB, exceto os de Vitória e de Palmas, não havia ainda o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Este foi criado pela Lei nº 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 7
de dezembro de 1993. Assim, não havia ainda o rigor atual na definição de quem fazia jus
aos benefícios da Assistência Social. Mesmo assim, o Cesam era mais exigente do que hoje,
quanto ao rigor na classificação de pobreza. Eis um exemplo que confirma essa afirmação:
quando o Cesam foi implantado em Goiânia, em 1974, não era admitido o candidato cuja
família possuísse um aparelho de televisão em preto e branco. Isso era considerado um indicador de que o candidato não era “carente” (termo amplamente usado na época).
Em relação às outras unidades, criadas mais tarde, quem tivesse um carro, em qualquer condição, não era admitido no Cesam. Comparados aos pobres da década de 1970, a
maioria dos adolescentes de hoje seriam considerados de classe média e não seriam caracterizados como “menores carentes”.

11. Procedimentos mais comuns no Cesam
antes de 2003
Antes da Lei nº 10.097/2000, a nova Lei da Aprendizagem, o Cesam inseria adolescentes nas empresas como trabalhadores comuns. Hoje nomeamos esse procedimento como
“Programa Adolescente Trabalhador”, para distingui-lo do “Programa Adolescente Aprendiz”,
criado pelo Cesam a partir de 2000, cumprindo exigências da Lei nº 10.097/2000.
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Hoje o Cesam segue os critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), isto é, basta que a renda per capita da família seja igual ou inferior a meio salário
mínimo para que o adolescente possa ser admitido no Cesam. Além disso, também a situação de vulnerabilidade pessoal e/ou social são motivos para que o adolescente faça jus à sua
admissão ao Cesam.
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Assinando o contrato com a Caixa, o Cesam se comprometeu a contratar todos os
adolescentes que já trabalhavam naquela instituição, sem distinção de gênero.
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11.1 A acolhida inicial
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Quando o adolescente procura o Cesam, é apresentada a ele a proposta da instituição. Então, ele deve avaliar se é isso mesmo que procura. É o momento de se ganhar o
adolescente para que ele queira ser admitido no Cesam, para aproveitar oportunidades de
desenvolvimento pessoal, não apenas para ter uma fonte de renda.

11.2 A inscrição
Se o adolescente está disposto a participar de todo o programa do Cesam, por exemplo, as reuniões de formação, e se está dentro dos critérios de admissão, é feita sua inscrição.
Ele dá seu primeiro passo numa grande caminhada que fará dentro do Cesam.

11.3 A visita domiciliar
As cinco primeiras unidades do Cesam criadas pela ISJB começaram atendendo adolescentes de uma área limitada. Isso tinha dois objetivos: facilitar a visita domiciliar e exercer
um impacto no bairro ou região de onde provinham os adolescentes. Com a expansão do
Cesam e o aumento do número de adolescentes atendidos, não foi mais possível continuar
com esse limite, até porque as empresas, às vezes, ficavam longe do bairro atendido inicialmente.
No Rio de Janeiro, o Cesam assinou um contrato de prestação de serviços com a Caixa Econômica Federal e, em pouco tempo, colocou 530 adolescentes nesse banco. Por isso
passou a colocar adolescentes não somente na Região Metropolitana, mas em todo o Estado do Rio, de Parati, no extremo sul, até Bom Jesus de Itabapoana, na divisa com o Espírito
Santo. Não foi possível fazer a visita aos adolescentes do interior do Estado. Mas os da Região
Metropolitana do Rio foram visitados, inclusive os que já estavam contratados, por serem
provenientes da Fundação Estadual de Educação do Menor.
Cumprindo um acordo verbal feito com a CEF, o Cesam contratou todos os adolescentes da FEEM que já trabalhavam na Caixa e não estavam muito próximos de completar
18 anos de idade. Como a Caixa atendia também meninas, o Cesam que, até então, somente
trabalhava com adolescentes do sexo masculino, passou a atender também as adolescentes.
E assim, pouco a pouco, as outras unidades do Cesam começaram a trabalhar também com
meninas.
Havia adolescentes da FEEM com carro na garagem, e dois deles morando na cidade
do Rio e trabalhando em Petrópolis, com passagem custeada pela Caixa.

conferir os dados cadastrais do adolescente;

•

verificar sobretudo o grau de pobreza da família;

•

verificar o grau de vulnerabilidade da família e sobretudo do adolescente;

•

conhecer o ambiente em que o adolescente é educado;

•

envolver a família, desde o início, no processo de educação/promoção do adolescente.

Quando o Cesam foi criado e implantado, não trabalhava com assistentes sociais.
Eram os próprios salesianos que faziam a seleção dos candidatos. O instrumento principal
para a avaliação do grau de pobreza era a visita à família. Nenhum adolescente era admitido
antes dessa visita.
Em Belo Horizonte, durante muitos anos, a visita era feita por alguns seminaristas (estudantes de Filosofia). Em Goiânia, Brasília e Niterói, era o diretor do Cesam quem fazia as
visitas. No Rio de Janeiro, como houve a admissão de muitos adolescentes num curto período, foi contratada uma estudante de Serviço Social (Selma Maria Pereira), que ajudou nas
visitas. Esta foi a primeira assistente social contratada pelas unidades do Cesam. Quem fazia
a maioria das visitas, porém, era o diretor do Cesam, que aproveitava sábados, domingos e
feriados para dar conta do trabalho.
O Cesam de Vitória não contou com um diretor salesiano em seu início. Recebeu grande apoio do padre Sírio Henrique Teixeira, que era o ecônomo do Colégio Nossa Senhora da
Vitória. Por isso contratou uma assistente social (Aniceia Coutinho Carvalho), que fazia tanto
o trabalho de seleção como o acompanhamento junto às empresas.

11.4 O ingresso no Cesam
Após visita domiciliar, o adolescente que era admitido no Cesam passava a fazer parte
dessa família que tem por finalidade a educação integral dos jovens que atende. Ficava então aguardando a convocação para um curso que aconteceria pouco depois.

11.5 O Curso de Preparação para o Trabalho
Sendo admitido ao Cesam, o adolescente fazia um curso com duração de 120 horas.
Nos primeiros anos do Cesam, esse curso tinha o nome de “Curso de Office Boy”. Era composto por temas muito variados. Começava com um estudo bem detalhado sobre os direitos
e deveres do trabalhador. Ensinava desde higiene pessoal e boas maneiras até assuntos ligados às tarefas que, provavelmente, o adolescente desenvolveria na empresa aonde fosse trabalhar. Isso variava um pouco de unidade para unidade. Em Goiânia, por exemplo, o
curso incluía aulas ligadas a serviços de correio, ensinando desde o modo de fechar e selar
uma carta até fazer uma carta registrada; serviços bancários; serviços em supermercados,
etc. Eram contadas muitas histórias para ajudar os jovens a se interessarem por um bom
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A visita domiciliar tem, entre outros, os seguintes objetivos básicos:
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comportamento moral. Como estava na crista da onda naquele tempo, não podiam faltar
temas ligados à formação da consciência crítica.
O curso tinha uma grande preocupação com o amadurecimento do adolescente,
para que fosse capaz de assumir com responsabilidade sua condição de empregado e desenvolver suas tarefas com possibilidade de sucesso. Por isso o curso aprofundava questões ligadas às qualidades e virtudes capazes de ajudar o jovem a ser competente e feliz
no trabalho.
Houve também, pelo menos em Niterói e no Rio de Janeiro, a preparação de adolescentes em cursos muito rápidos, para preencher vagas em aberto no Supermercado
Carrefour e em agências da Caixa Econômica Federal.
Pelo menos até o ano 2003, quando havia apenas o Programa Adolescente Trabalhador, era intensa a presença e a influência do diretor salesiano sobre os jovens. Por isso
era forte também a criação de vínculos. Os antigos ex-alunos do Cesam são, normalmente,
muito afeiçoados aos salesianos que trabalharam com eles.

11.6 A assinatura do contrato de trabalho
Terminado o Curso de Preparação para o Trabalho, o adolescente ficava aguardando vaga em alguma empresa parceira do Cesam. Surgindo a vaga, ele era chamado para
assinar o contrato de trabalho. Também o responsável por ele devia comparecer. Se a documentação do adolescente estivesse completa, ele e o responsável por ele assinavam o
contrato de trabalho e um termo de compromisso de participação nas reuniões formativas. Era, então, encaminhado a uma empresa. Portanto, desde o início, o contrato de
trabalho do adolescente é feito com o Cesam, não com a empresa que o acolhe em sua
força de trabalho.

11.7 O encaminhamento ao mercado de trabalho
Para que pudesse encaminhar seus adolescentes ao mercado de trabalho, o Cesam assinava um Convênio de Cooperação Socioeducativa com empresas. Esse convênio previa o
compromisso da empresa com a educação de cada adolescente que ela admitisse em sua força de trabalho. O Cesam era rigoroso na seleção das empresas para a celebração do convênio.
Era nítida a consciência de que o Cesam existia para atender os adolescentes, não para servir às
empresas. É claro que a empresa que colocava um adolescente em sua força de trabalho tinha
o direito de ser bem atendida, tanto pelo Cesam quanto pelo adolescente que acolhia. Mas
devia estar disposta a colaborar na educação dos adolescentes que admitia. Felizmente, nos
últimos anos, vinha crescendo nas empresas o sentido de responsabilidade social.
Mais tarde, o Termo de Convênio de Cooperação Socioeducativa foi substituído por um
Contrato de Prestação de Serviços. Desconhecemos a época e os motivos para essa mudança. Parece que as empresas públicas ou de economia mista só aceitavam assinar contrato de
prestação de serviços.

Nos primeiros anos, o Cesam não dava à empresa o direito de selecionar os adolescentes. Ultimamente, algumas unidades estão encaminhando os adolescentes para as empresas selecionarem. Isso é uma pena, pois os que não são aceitos passam por uma frustração logo em sua primeira tentativa de ingressar no mercado de trabalho.
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Quando o Cesam assinava um termo de convênio ou um contrato de prestação de
serviços com uma empresa, o primeiro adolescente ou o primeiro grupo de adolescentes
era apresentado à empresa por algum colaborador do Cesam. Nas unidades onde o padre
Jairo foi diretor, ele mesmo apresentava o jovem à empresa. Quando, por qualquer motivo,
eram encaminhados novos adolescentes à empresa, eles iam sozinhos, portando consigo
uma carta de apresentação, na qual constavam também os motivos de seu encaminhamento à empresa: ocupar nova vaga, substituir um adolescente em gozo de férias ou afastado
por motivo de acidente de trabalho, enfermidade ou desligamento.
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Uma pessoa menos avisada poderia ver a inserção do adolescente na força de trabalho de uma empresa ou instituição como uma locação de mão de obra. Na realidade, porém,
o Cesam serve-se da inserção do adolescente no mercado de trabalho como uma estratégia
de educação. De fato, o trabalho amadurece o jovem e o torna mais responsável. Prova disso
é o fato de ser comum o adolescente que trabalha obter mais rendimento nos estudos que
seus colegas que não trabalham.
Além disso, o fato de trabalhar insere o adolescente num grupo de pessoas mais comprometidas, afastando-o de certos grupos de jovens que costumam cometer infrações. “Desenturmar” o adolescente, afastando-o de tais companhias, é um dos grandes méritos de
sua inserção no mercado de trabalho. O trabalho é, portanto, uma das ferramentas que o
Cesam utiliza na educação e promoção do jovem.
Na verdade, é o jovem que se promove, assumindo com responsabilidade seus compromissos no mundo do trabalho. O trabalho ou emprego não tem um fim em si mesmo, é
apenas um meio. A finalidade do Cesam não é empregar adolescentes e sim ajudar jovens
pobres em seu crescimento social, cultural e religioso. As reuniões semanais, os momentos
de esporte, o apoio pedagógico dado a seus pais ou responsáveis, visam a despertar no jovem pobre a consciência crítica, o crescimento nos valores comunitários e a solidariedade.
Isso significa ajudar o jovem a:
•

desenvolver seu protagonismo, participando na construção de uma sociedade mais
justa, fraterna e solidária;

•

ser solidário, sobretudo com os jovens mais pobres do meio em que ele vive;

•

desenvolver senso de justiça social;

•

saber discernir e escolher os valores que a sociedade lhe oferece, e que, nem sempre,
são adequados para ajudá-lo a ser feliz;
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11.8 O trabalho como estratégia de educação
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•

ser conscientemente livre diante das pressões que a sociedade, sobretudo os jovens
de sua idade, fazem para que ele adote atitudes e comportamentos que não são
aprovados pelas pessoas mais responsáveis;

•

ser alegre e otimista, capaz de ter iniciativas, em conformidade com o espírito salesiano;

•

ter uma consciência clara de sua dignidade. Não ser um mero aproveitador dos benefícios do Cesam, mas participar no projeto da instituição.

A proposta do Cesam é a mesma de Dom Bosco: “Formar bons cristãos e honestos cidadãos”, isso com ajuda da pedagogia do santo educador, o Sistema Preventivo. Entre tantos
recursos à disposição do jovem para que possa atingir seus objetivos está a oportunidade de
sua inserção no mercado de trabalho formal. De fato, pelo trabalho, o jovem:

•

desenvolve suas potencialidades e habilidades;

•

aprende a relacionar-se com as pessoas, com respeito e colaboração;

•

ajuda sua família no orçamento e manutenção do lar;

•

evita a ociosidade que, como se sabe, é responsável por grande quantidade de vícios;

•

preenche o vazio da solidão e é ajudado no sentido de dar mais valor à vida;

•

passa a valorizar mais seus estudos.

Para incidir na formação moral dos jovens que atende, o Cesam:
•

incentiva os jovens a participarem na vida da Igreja;

•

promove o diálogo interpessoal, à imitação do que Dom Bosco fazia em Valdocco;

•

assegura uma formação paulatina por meio das reuniões dominicais e da convivência no pátio;

•

visita-os e apoia-os em seu ambiente de trabalho;

•

cria um clima de descontração, amizade e confiança.

Uma vez empregado, o adolescente faz jus ao acompanhamento pelo Cesam, junto à
empresa que o acolhe. Esse acompanhamento não tem características de fiscalização, mas,
para assegurar ao adolescente seu desenvolvimento social e profissional, tem vários objetivos:
•

ajudar na solução de eventuais conflitos no relacionamento do adolescente com algum funcionário da empresa;

•

orientar o adolescente no cumprimento de suas tarefas;

•

verificar se o adolescente está cumprindo as normas e orientações do Cesam e da
empresa, por exemplo, o uso de uniforme;

•

evitar que o adolescente realize atividades incompatíveis com seu desenvolvimento
ou com a finalidade para a qual foi contratado;

•

fortalecer a relação de parceria Cesam/empresa;

•

contatar adolescentes que não comparecem às reuniões promovidas pelo Cesam ou
outras atividades formativas e adotar correções de rumo, se for o caso.

11.10 A formação continuada dos adolescentes
Pelo menos até 1985, havia reuniões para os adolescentes todos os domingos10. Essas
reuniões não tinham como objetivo tratar de temas ligados ao comportamento deles no
ambiente de trabalho. Seu objetivo principal era a formação continuada dos adolescentes.
Após as reuniões, havia esporte nas quadras dos colégios que abrigavam as unidades
do Cesam. No caso de Brasília, pelo menos nos primeiros anos do Cesam, as reuniões eram
realizadas de forma alternativa, sendo num domingo no Colégio Dom Bosco, no Plano-Piloto (Av. SHIGS, Qd. 702, Cj B) e, no outro, numa escola pública de Ceilândia Norte. Quando
as reuniões eram no Colégio Dom Bosco, os jovens usavam as quadras esportivas da escola.
Com exceção do Cesam-MG, que, durante alguns anos, pôde contar com dois salesianos com dedicação integral, as unidades do Cesam contavam apenas com um salesiano
com dedicação exclusiva. As reuniões eram dirigidas por voluntários, que dispunham de
textos elaborados para a formação dos jovens.
10 Alguns anos mais tarde, não temos a data precisa, os diretores das unidades do Cesam, resolveram reduzir o número

de reuniões com os adolescentes, para que pudessem ficar mais tempo com seus familiares. Ilusão, pois adolescentes
pobres não costumam ficar em casa. Suas casas são pequenas e pouco confortáveis. Hoje há muitas exceções quanto ao
detalhe das residências.
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Um dos diferenciais do atendimento feito pelo Cesam é o acompanhamento do adolescente junto às empresas contratantes.
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11.9 O acompanhamento do adolescente junto às empresas

Também em Brasília, o Cesam contou com a colaboração de duas irmãs salesianas.
Em termos gerais, os jovens valorizavam as reuniões e atividades promovidas pelas
unidades do Cesam. Em Goiânia, por exemplo, havia meses em que a frequência chegava
a 90 por cento. Mas havia reuniões de manhã e à tarde. Cada um podia escolher o horário
que lhe fosse mais conveniente. O esporte era muito animado e havia campeonatos que
esquentavam as partidas.
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Merecem destaque as reuniões que o Cesam realizava em algumas empresas. Elas
aconteciam, sobretudo, em supermercados e empresas públicas que acolhiam muitos adolescentes em sua força de trabalho. Essas reuniões sempre contavam com a presença de
responsáveis pelos adolescentes nas empresas.
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Em Belo Horizonte, o Cesam contou com a colaboração de um grupo muito fiel de
cooperadores salesianos. Em Goiânia, o Cesam teve a colaboração de duas irmãs salesianas
e duas jovens em formação inicial nas dominicanas do Santo Rosário.

O Cesam-MG fazia reuniões periódicas com os adolescentes em várias empresas. Entre elas lembramos: Telecomunicações de Minas Gerais (Telemig); Banco de Crédito Real de
Minas Gerais (Credireal); Rede Ferroviária Federal (RFFSA); Makro Atacadistas; Carrefour Comércio e Indústria.
Na Petrobrás Comércio Internacional S.A. (Interbrás), no Rio de Janeiro, o coordenador dos adolescentes na empresa dava uma grande contribuição, fazendo uma avaliação
dos serviços prestados por eles. Melhores ainda eram as reuniões realizadas na Petrobrás
Química S.A. (Petroquisa). Ali, a coordenadora dos adolescentes era uma assistente social (Lídia), que parecia ter um coração salesiano. As reuniões na Petroquisa eram frequentes, com
a presença do diretor e de uma assistente social do Cesam. A coordenação dessas reuniões
era sempre da senhora Lídia.

11.11 As reuniões de pais
Como já foi dito, quando os pais e/ou responsáveis compareciam ao Cesam para a
assinatura do contrato de trabalho de seus filhos, eles assinavam um termo de compromisso
com a participação nas reuniões de pais. Estas aconteciam uma vez por mês. Havia um dia
fixo, sendo no sábado em algumas unidades e no domingo em outras.
Também para as reuniões dos pais havia textos formativos, que eram entregues para
os voluntários que dirigiam essas reuniões. A título de exemplo, colocamos em anexo a relação dos temas que eram tratados nas unidades de Brasília, Niterói e Rio de Janeiro, no tempo
em que o diretor era o padre Jairo.

O acompanhamento escolar não tinha o rigor que tem hoje, por força da Lei da
Aprendizagem, mas a frequência à escola era condição para que o adolescente fosse contratado. Se a assinatura do contrato era feita no fim do ano, o adolescente que não estivesse
estudando assumia o compromisso de matricular-se e frequentar a escola no ano seguinte.

11.13 A administração do convênio
Além da parte financeira do convênio, existia um trabalho no sentido de fazer com
que a empresa conveniada se tornasse realmente uma “empresa parceira do Cesam” na educação e profissionalização dos adolescentes que ela acolhesse em sua força de trabalho. Isso
era atribuição sobretudo de quem fazia o acompanhamento do adolescente na empresa.

HISTÓRIA DO CESAM

11.12 O acompanhamento escolar
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Nem seria necessário mencionar que o Cesam cumpre todas as exigências da legislação trabalhista, relativas ao contrato de trabalho assinado com os adolescentes. Eles gozam
de todos os direitos a que faz jus qualquer trabalhador no Brasil.
Salvo algumas exceções, o desligamento do adolescente é feito no fim do mês em
que ele completa 18 anos. Esse desligamento é feito da forma menos traumática possível,
já que, normalmente, o jovem cria um forte vínculo com o Cesam. É comum o adolescente
chorar na despedida do Cesam, mesmo sendo convidado a continuar frequentando a instituição como ex-aluno.
Alguns adolescentes do Cesam eram contratados como empregados pelas empresas onde prestavam serviços. Um número pequeno era contratado pelas empresas
antes mesmo de completar 18 anos, antecipando, assim, o encerramento do vínculo
empregatício do adolescente com o Cesam.

11. 15 O atendimento aos ex-alunos do Cesam
Sempre houve alguém para cobrar uma continuidade do atendimento ao jovem
também após seu desligamento do Cesam. Os diretores das unidades, porém, foram unânimes em considerar que o Cesam deve preparar o adolescente para a autonomia. Ao deixar o Cesam, o jovem deve ser capaz de caminhar com as próprias pernas. Não faz sentido
o Cesam tutelar um jovem que foi desligado. Isso não significa que o Cesam deva esquecer
o jovem que atendeu durante algum tempo.
Na década de 1990, o Cesam-MG contou com um escritório para encaminhamento
de seus ex-alunos. Para tanto, contratou seu ex-aluno, Lecy Pereira Souza, que havia trabalhado no Banco de Crédito Real de Minas Gerais, e a senhora Vera Lúcia Tormina Guima-
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rães. Eles trabalharam no Escritório dos Ex-alunos durante quase seis anos: Lecy, de 1993
a 1996; e Vera Lúcia, de 1996 a 1998.

12. O Cesam e seus parceiros
O Cesam contou com boas parcerias na preparação dos adolescentes para o trabalho. Durante muitos anos, em Minas Gerais, atuou em colaboração com o Senac, que liberou uma excelente profissional (Deolinda) para dar aulas aos adolescentes. O Cesam-GO
contou com uma profissional do INPS (hoje INSS), de nome Luzia, que, durante uma semana, dava aulas sobre os direitos e os deveres do trabalhador no INPS. Os jovens aprendiam
também como manter seus direitos em caso de ficarem algum tempo sem contrato de
trabalho.
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O Cesam-DF também contou com a ajuda do Senac. Nesse caso, os adolescentes tinham aulas no próprio prédio do Senac, que ficava muito próximo do Colégio Dom Bosco,
no Plano-Piloto.

13. A expansão do Cesam
Uma das qualidades do Cesam, pelo menos no âmbito da ISJB, é sua grande replicabilidade. Essa qualidade fez com que ele se multiplicasse rapidamente no território da
Inspetoria. Mas, como depende de empresas que aceitem celebrar contratos para a colocação de adolescentes em sua força de trabalho, o Cesam só foi implantado em grandes
cidades. Com exceção de Niterói, apenas nas capitais situadas na área geográfica de atuação da ISJB: Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Vitória e Palmas.
Quando a Inspetoria criou o Cesam, não imaginava que ele fosse crescer tanto e
tão depressa. Entre 2000 e 2004, as cinco unidades do Cesam empregavam quase 6.000
adolescentes.

13.1 O Cesam de Belo Horizonte
O primeiro Cesam foi criado em Belo Horizonte, em maio de 1973. O salário mínimo
era de CR$ 312,0011. Naquela época, havia o salário mínimo regional, e o menor recebia
meio salário mínimo, até completar 16 anos de idade. Dos 16 aos 18 anos fazia, jus a 2/3
11 As informações seguintes nos ajudam a perceber como era complicada a questão do salário mínimo regional, até sua

unificação, em maio de 1984. “Durante muitos anos, vigorou o salário mínimo regional, com valores diferentes para cada
região e/ou sub-região do País, de acordo com as características e peculiaridades de cada local. Quando foi instituído o
salário mínimo regional, eram 14 salários mínimos diferentes, chegando a 38 valores distintos, em 1963. Em 1974, foram
reduzidos a apenas cinco, caindo para três salários mínimos regionais em 1983. Em maio de 1984, o valor foi unificado,
passando para salário mínimo nacional, situação que permanece até hoje, embora alguns Estados continuem com um
salário mínimo diferente. A título de curiosidade, colocamos em anexo (anexo 10, pág. 116) uma tabela com o valor do
salário mínimo, de 1973, ano da criação do Cesam, até o ano de 2017, ano em que teve início a elaboração desta História
do Cesam.”

Como em Belo Horizonte o Cesam demonstrava ser uma obra bem-sucedida, a Inspetoria decidiu criar o Cesam em Goiânia, no ano seguinte, 1974. No dia 20 de janeiro, o padre
Jairo de Matos Fonseca chegava àquela capital para os primeiros passos na implantação do
Cesam. Oficialmente, o Cesam de Goiânia foi criado em abril de 1974.

13.3 O Cesam de Brasília
Estando bem consolidados as duas primeiras unidades do Cesam criadas pela ISJB, mais uma
cidade pôde ser beneficiada por essa obra de grande eficácia na educação e promoção da juventude
mais necessitada. Dessa vez, o Cesam foi para a Capital Federal, em setembro de 1979. Os
primeiros passos para sua implantação em Brasília foram dados em julho daquele ano.

13.4 O Cesam de Niterói
Estava próxima a celebração do centenário da chegada dos salesianos ao Brasil:
14 de julho de 1983. Como um dos marcos dessa celebração, foi criado o Cesam em Niterói, no segundo semestre de 1982. O primeiro adolescente foi colocado pelo Cesam
no mercado de trabalho em novembro daquele ano.
Como nas outras unidades do Cesam criadas antes da nova Lei da Aprendizagem
(Lei no 10.097/2000), a ISJB buscou primeiro uma autorização do Juizado de Menores
(hoje Juizado da Infância e da Juventude) e da Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
Em Niterói, o Juiz de Menores, Dr. Jorge Uchôa de Mendonça, mantinha uma
instituição que colocava adolescentes como trabalhadores em empresas da cidade.
Atuava em conluio com o Delegado Regional do Trabalho de Niterói, e não assinava as
carteiras de trabalho e Previdência Social dos adolescentes. Vendo o Cesam como um
concorrente, tanto o Juiz de Menores quanto o Delegado Regional do Trabalho indeferiram o pedido de autorização feito pela ISJB. Então a Inspetoria enviou a Niterói seu
advogado Dr. Antônio Militino Pedroso, o qual, em vez de tratar da autorização para a
implantação do Cesam, apenas conversou com o Dr. Uchôa sobre assuntos que nada
tinham a ver com sua missão em Niterói. Falaram até de compras na Zona Franca de
Manaus. Resultado: as portas para a entrada do Cesam permaneceram fechadas em
Niterói.
Vencida em Niterói, a ISJB, por meio do padre Jairo de Matos Fonseca, entrou
com o processo na DRT do Rio de Janeiro. Assim, obteve a autorização para atuar não
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do salário mínimo regional. Como não dispomos da tabela do salário mínimo nas diversas
regiões, colocamos como referência o maior salário mínimo regional existente no Brasil, na
época da criação de cada Cesam (anexo 10, pág. 116).
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só em Niterói, mas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Aos 17 de novembro de 1982,
era admitido para trabalhar na Brindes MS Indústria e Comércio Ltda, o adolescente
Wellington Ramos Pereira, então 15 anos, o primeiro adolescente a ser admitido no
Cesam de Niterói.

13.5 O Cesam do Rio de Janeiro
De Niterói foi fácil o Cesam saltar para o Rio de Janeiro, até porque a ISJB já
contava com a autorização da DRT do Rio. O Cesam foi criado em novembro de 1984.
Cresceu logo, pois o Supermercado Carrefour, situado na Barra da Tijuca, já empregava
um grande número de adolescentes do Cesam.12
Pouco a pouco, os adolescentes de Niterói foram sendo substituídos pelos do
Rio de Janeiro. Inicialmente, para facilitar o transporte, o Cesam atendia apenas adolescentes do Jacarezinho. Logo foi preciso atender também os de Manguinhos. Em
poucos meses, os adolescentes do Cesam-RJ, inseridos na força de trabalho do Carrefour, atingiram o número de 230, trabalhando em dois turnos: das 8 às 17 horas e de
14 às 22 horas.

13.6 O Cesam de Vitória
O Cesam de Vitória foi criado em janeiro de 1996. Também cresceu rapidamente,
por dois motivos:
1) Logo no início, assinou um contrato com o Banco do Estado do Espírito Santo
(Banestes), assumindo os adolescentes da Febem (entidade já em processo de extinção)
que trabalhavam em várias agências desse banco, inclusive no interior do Estado.
2) Assinou contrato também com a Companhia Espírito-santense de Águas e Esgotos (popularmente conhecida pela sigla Cesan), que colocou um bom número de
adolescentes em sua força de trabalho, na capital e no interior.13
É um dever de justiça lembrar a grande contribuição dada pela senhora Rita Altoé
na implantação do Cesam em Vitória. Na época, ela era coordenadora da Pastoral do Menor no Colégio Nossa Senhora da Vitória e muito contribuiu para que o Cesam ganhasse
a concorrência para colocar adolescentes no Banestes.
Também merece destaque a assistente social Aniceia Coutinho Carvalho, contratada desde o início do Cesam. Foi ela quem, praticamente sozinha, conduziu o Cesam
12 No segundo semestre de 1983, o Supermercado Carrefour, situado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, solici-

tou ao Cesam a contratação de dois ônibus que transportavam os adolescentes do Centro de Niterói para a Barra da Tijuca
e vice-versa. Dois educadores do Cesam, um em cada ônibus, acompanhavam os adolescentes, tanto no trajeto de ida e
volta quanto no desempenho de suas tarefas no supermercado. O Supermercado Carrefour ressarcia o Cesam também das
despesas com esses educadores.
13 É bom salientar aqui a semelhança das siglas Cesam e Cesan, porque isso gerou dúvidas sobre a conveniência de manter
ou não a sigla Cesam quando de sua implantação em Vitória.

13.7 O Cesam de Palmas
O Cesam de Palmas, no Estado de Tocantins, foi criado em 2008. Vale dizer: nasceu
sob a ordenação jurídica da Lei nº 10.097/2000. Portanto, já foi criado como “Instituição de
Aprendizagem” e nunca atuou com o “Programa Adolescente Trabalhador”. A obra vem se
desenvolvendo com dificuldades e lentamente, talvez até por não ser muito eficiente a fiscalização do trabalho naquela capital.
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em seu início, em Vitória. De fato, o Cesam não contava com gestores nem com equipe de
colaboradores. A assistente social fazia a seleção, a preparação e a inserção dos adolescentes nas empresas contratantes, bem como o acompanhamento deles nas empresas.
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O Anuário da Inspetoria São João Bosco para o ano de 2017 traz as seguintes datas de
criação das unidades do Cesam:

1. Cesam-MG, 15-5-1973;
2. Cesam-GO, 2-4-1974;
3. Cesam-DF, 20-9-1979;
4. Cesam-NIT, 24-9-1982. No citado anuário, não consta data de extinção;
5. Cesam-RJ, 19-11-1984;
6. Cesam-ES, 26-1-1996;
7. Cesam-TO. No citado anuário, não consta a data de sua criação.
Inicialmente, vale fazer um reparo quanto às datas de criação de algumas unidades. Como
em outras obras salesianas, pode ter acontecido que alguém de uma comunidade salesiana local
tenha iniciado informalmente, junto a um colégio, paróquia, oratório, alguma atividade educativa que teria sido posteriormente institucionalizada nos moldes do Cesam, devido ao sucesso da
experiência.
Relacionada com a data de criação de cada Cesam havia a questão do preparo e adequação das instalações, do mobiliário e equipamentos indispensáveis para o funcionamento regular
da unidade. Somente após esses cuidados, era iniciada a contratação dos adolescentes.
Indicamos, a seguir, quando ocorreu o início das atividades de cada Cesam, tomando
como referência a data em que foi contratado o primeiro adolescente. Essas datas bem como as
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informações sobre a remuneração inicial do adolescente contratado foram colhidas na ficha de
registro de seu contrato de trabalho.

14.1 O Cesam de Belo Horizonte
Criado em 15-5-1973.
O primeiro adolescente contratado por esse Cesam foi Nivaldo Cantidiano Lara. Foi
admitido em 8-8-73, com o salário de CR$ 156,00 (cento e cinquenta e seis cruzeiros), ou
seja, meio salário mínimo de então. Nessa mesma data, foram contratados outros dois adolescentes: Hostiano José da Silveira e Juvenal dos Santos.
Como é possível averiguar nas fichas de registro dos contratos dos adolescentes mencionados, o Cesam-MG foi criado diretamente no CGC (hoje CNPJ) da Inspetoria São João
Bosco. Só mais tarde, as unidades passaram a ter CNPJ próprio e, mesmo nesses casos, idêntico ao da Inspetoria, sua mantenedora, mudando apenas o código de controle (o número
depois da barra).

14.2 O Cesam de Goiânia
Criado em 2-4-1974.
O primeiro adolescente contratado por esse Cesam foi Albino dos Santos. Foi admitido no dia 2 de maio de 1974, com salário de CR$ 221,40 (duzentos e vinte e um cruzeiros e
quarenta centavos), ou seja, dois terços do salário mínimo de então, visto que o adolescente
já havia completado 16 anos. Naquela data, o salário mínimo regional de Goiânia era CR$
332,10 (trezentos e trinta e dois cruzeiros e dez centavos).

14.3 O Cesam de Brasília
Criado em 20-9-1979.
Apesar do empenho do atual gerente administrativo do Cesam-DF, não foi possível localizar o registro do contrato do primeiro adolescente contratado por essa instituição.

Criado em 24-9-1982.
Como dito acima, sua implantação na cidade encontrou barreiras tanto por parte do juiz de menores quanto por parte do delegado regional do Ministério do Trabalho. O primeiro adolescente contratado pela instituição foi Wellington Ramos Pereira,
admitido em 2/1/1983, com o salário de CR$ 23.568,00 (vinte e três mil, quinhentos e
sessenta e oito cruzeiros).14 Mesmo sendo adolescente, Wellington foi contratado com
salário mínimo integral.

14.5 O Cesam do Rio de Janeiro
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O primeiro adolescente contratado por esse Cesam foi Adailson Severino de Andrade, admitido em 5-4-85, com o salário de CR$ 33.120,00 (trinta e três mil, cento e
vinte cruzeiros).
Observação: a criação do Cesam-RJ não contou com autorização formal do juiz
de menores do Município. Como foi indeferido o pedido de autorização em Niterói,
a ISJB recorreu à Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Nessa
instância superior, o pleito foi atendido.
Tendo em mãos a autorização para todo o Estado, concedida pela DRT/RJ, o
diretor do Cesam provavelmente deu início à contratação de adolescentes em Niterói
sem dar atenção aos juízes de menores, tanto de Niterói quanto do Rio de Janeiro.

14.6 O Cesam de Vitória
Criado em 26-1-1996.
O primeiro adolescente contratado por esse Cesam foi Moacir Júnior da Glória,
admitido em 25 de março de 1996. Não localizamos em sua ficha de registro o valor do
salário de contratação, mas, como foi admitido para uma jornada de quatro horas de
trabalho, certamente o seu salário inicial foi de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), isto é,
metade do salário mínimo de então, que era de R$ 112,00.
14 Para não se assustar com o valor, aparentemente alto, recorde-se que o Brasil vivia tempos de inflação descontrolada,

com sucessivas mudanças de moeda em curtos intervalos. Veja evolução do salário mínimo no anexo10, página 116.

PRIMEIRA PARTE | O Cesam antes da Lei nº 10.097/2000

Criado em 19-11-1984.
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No Anuário da ISJB para 2017 não consta a data de criação.
A primeira adolescente contratada por esse Cesam foi Soraya Evangelista Barros, admitida em 16-8-2010, recebendo o salário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), para uma
jornada de trabalho de quatro horas, de segunda a sexta-feira. Como seu salário estava um
pouco acima de 1/2 salário mínimo, é provável que o Cesam-TO tenha seguido o salário mínimo estabelecido pela categoria em que Soraya foi inclusa. Podemos concluir que o Cesam
de Palmas foi criado em 2010.
Como o Cesam-TO não se desenvolvia, tomou-se a decisão de encerrar suas atividades, e ele ficou inativo durante algum tempo. Foi reaberto em 1º de abril (não é mentira!)
de 2016, data em que admitiu três adolescentes: Dagyla Santos da Silva, João Gabriel de
Oliveira Barros, Nalbert Cavalcante de Oliveira. Os três foram contratados para uma jornada
de trabalho de quatro horas, de segunda a sábado, com remuneração de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), ou seja, meio salário mínimo.

15. Recursos do Cesam para o atendimento
15.1 Recursos materiais
a) Cesam-MG
No ano de sua criação, o Cesam-MG se instalou no espaço onde estão hoje o escritório
do gerente administrativo, a secretaria, o departamento de pessoal e o departamento financeiro do Colégio Salesiano de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, nº 6.825. Alguns anos
depois, passou a ter sede própria mais ampla, na Avenida Amazonas, nº 6.767. Conforme
que o Cesam foi crescendo, expandiu também sua área de atendimento. Quando, em 2003,
começou a trabalhar com programas de aprendizagem, surgiu a necessidade de mais salas
para as atividades teóricas. Para isso, a ISJB transformou em salas de atividades o quarto
andar do prédio do Colégio Salesiano. Mais tarde, essas salas já não eram suficientes. Então
o Cesam passou a alugar algumas salas do Colégio Pio XII, na Avenida do Contorno, nº 8.902.
Em 2013, para evitar esse aluguel, o Cesam transformou em salas de aulas um barracão
usado como depósito de móveis danificados do Colégio Salesiano. Fez uma boa economia,
pois a reforma do barracão ficou em apenas R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), sendo R$
41.000,00 de mão de obra e R$ 20.000,00 de material. Em 2013, os gestores do Colégio Pio XII
pediram R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por semestre, para o aluguel de salas.
Hoje, o Cesam-MG está instalado no prédio que, depois de acolher o pós-noviciado
e os estudantes de teologia da ISJB, foi adaptado para abrigá-lo. A adequação desse prédio
não ficou barata, mas o Cesam contou com ajuda do governo da Alemanha para o custeio
das despesas. E assim, hoje ele está instalado numa excelente estrutura física, situada na Rua
Josué de Menezes, nº 240, no bairro Nova Gameleira.

Enquanto aguardavam o início das aulas, os adolescentes do Cesam ocupavam o pátio junto com os alunos do Ateneu. Quanto ao veículo para o diretor fazer as visitas domiciliares e o acompanhamento dos adolescentes nas empresas, no início, era uma bicicleta
emprestada pelo funcionário da cantina do Ateneu. Não demorou muito, o ecônomo do
Ateneu comprou para ele uma bicicleta. Uns dois anos mais tarde, adquiriu uma pequena
moto (marca Gareli) de uma marcha só. Mesmo com desempenho limitado, foi um ótimo
investimento, pois agilizou muito o atendimento aos adolescentes.

c) Cesam-DF
O Cesam-DF também teve início com estrutura física muito precária. Para ele, foi preparado com divisórias um pequeno espaço no subsolo do Santuário Dom Bosco.
Ali ficou mais de um ano, sem telefone. Às vezes, tornava-se insuportável o mau cheiro causado pela sujeira que mendigos deixavam próximo à porta de acesso ao escritório.
O Curso de Preparação para o Trabalho era dado na Igreja da Ressurreição, em Ceilândia. Ali também tudo era precário. Os bancos eram de réguas de madeira e sem encosto. Não
havia água filtrada, o que somente se conseguiu depois de certo tempo.
Para a visita às famílias, era usada uma bicicleta, que ficava guardada numa casa de
família em Ceilândia, até que todas as famílias da turma em processo de seleção fossem
visitadas. Após as visitas, o veículo voltava para o Plano-Piloto.
No final de 1979 ou início de 1980, o Cesam recebeu do Centro Inspetorial um carro Volkswagen
(um velho“fusca”) que pertencera ao padre Fernando Enning e estava em ótimo estado de conservação.

d) Cesam-NIT
O Cesam-NIT recebeu uma boa sala para o escritório, no prédio administrativo do Colégio Santa Rosa. Para o curso de preparação dos adolescentes para o trabalho, usava uma
sala de aula do Colégio. As visitas domiciliares eram feitas de ônibus e a pé, pois os adoles-
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É impossível alguma obra da Inspetoria ter nascido com estrutura física mais rudimentar que a do Cesam-GO. De fato, foi preparada para ele, fechada com divisórias, uma sala, com
menos de 4 m2, justamente no espaço que fica sobre a escada que dá acesso ao segundo
pavimento do antigo prédio do “Ateneu Dom Bosco”, na Alameda dos Buritis, nº 485. Aí foram
colocados um pequeno armário velho e uma mesinha com uma máquina de datilografia.
Cerca de dois anos mais tarde, ele passou para uma sala de mais ou menos 15 m2, no primeiro piso, em frente à portaria do Ateneu Dom Bosco. Para o curso de formação, o Cesam
usava uma sala com degraus, que tinha o nome de “Salão Nobre”, mas que os adolescentes
do Cesam apelidaram de “Salão Pobre”. Isso porque tinha, até certa altura, um revestimento
de tábua muito danificado.
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b) Cesam-GO
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centes moravam em área montanhosa. Também por essa razão, o Cesam-NIT nunca chegou
a ter um veículo próprio, nem mesmo uma bicicleta.
e) Cesam-RJ
O Cesam-RJ também teve início numa estrutura precária. Usou uma pequena sala
atrás da antiga igreja, que foi demolida para a construção do prédio do Centro Juvenil do Rio
de Janeiro. Como era muito frágil, foi arrombada mais de uma vez.
As aulas de Preparação para o Trabalho eram dadas em uma pequena sala, que antes
era usada como depósito da igreja paroquial.
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De início, os adolescentes eram provenientes do entorno: Jacarezinho, Manguinhos e
Engenho Novo (Favela do Rato Molhado). Assinado o contrato com a Caixa Econômica Federal, as visitas domiciliares tiveram de ser feitas de ônibus e a pé, pois os adolescentes eram
de grande parte da Região Metropolitana do Rio.
Nos primeiros anos do contrato com a CEF, houve realmente uma parceria. Tanto isso
é verdade que, mensalmente, a CEF distribuía, gratuitamente, para o Cesam, em todo o Estado do Rio de Janeiro, os malotes com o pagamento, o vale-transporte e o ticket-alimentação
para todas as agências onde trabalhavam adolescentes do Cesam.
Cada agência efetuava o pagamento e entregava aos adolescentes tudo o que estivesse no malote. Os malotes vazios eram devolvidos ao ponto de partida: a Administração
Central da CEF, no Centro da cidade do Rio de Janeiro.
f) Cesam-ES
O Cesam-ES também teve início num pequeno prédio em situação bem precária. Esse
edifício tinha sido alugado a uma escola de informática que havia feito nele algumas repartições com divisórias de madeira. A madeira se estragou e encheu-se de baratas. Felizmente
tal situação durou pouco. No segundo semestre de 1998, padre Antídio de Andrade Carvalho, então diretor do Cesam, promoveu uma reforma no prédio, devidamente projetada e
acompanhada por uma equipe de arquitetas. Gabriela Del’Orto, Isabel Lacerda e Marcela
Elias fizeram um projeto de bom gosto e acompanharam sua execução, o que garantiu a
qualidade da sede do Cesam.
Desde o início de sua existência em Vitória, o Cesam pôde utilizar parte da estrutura
do Colégio Nossa Senhora da Vitória (salas e quadras esportivas) para suas atividades formativas, recreativas e esportivas.

O Cesam-TO foi, sem dúvida, o mais privilegiado, quanto à estrutura física, na época de
sua criação. Com efeito, foi instalado em prédio novo, construído para abrigar o Centro Juvenil
Salesiano Dom Bosco, criado pela ISJB, tendo como data de ereção canônica o dia 2-6-2009.

15.2 Recursos humanos
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g) Cesam-TO

a) Cesam-MG

Colaboradores voluntários – Em seus primeiros anos de existência, o Cesam-MG
contou com a presença e apoio de um bom grupo de estudantes de Filosofia e de Teologia.
É que, na época, eles residiam ali mesmo, no Colégio Salesiano. Pôde contar também com
a colaboração de um grupo de leigos, a maioria dos quais eram salesianos cooperadores.
Eram eles que assumiam as reuniões com os adolescentes e com seus pais ou responsáveis.
b) Cesam-GO
Colaboradores remunerados – Em Goiânia, o Cesam foi criado como obra social do Ateneu Dom Bosco, hoje Colégio Ateneu Salesiano Dom Bosco.
No primeiro ano (1974), seus educadores e administradores eram apenas dois: o
Pe. Jairo de Matos e o Ir. Aldo Maia. A partir de 1975, foram o padre Jairo e dois colaboradores, sendo um jovem e um adolescente (vigilante mirim). Os dois colaboradores
faziam o atendimento no escritório do Cesam, situado no Ateneu Dom Bosco. O serviço de pessoal e parte do financeiro eram executados pelo contador do Ateneu Dom
Bosco (sr. Saturnino). Todo o trabalho externo (visita às famílias, acompanhamento nas
empresas, serviço de cobrança, etc.) era feito pelo diretor do Cesam.
Colaboradores voluntários – Como colaboradores voluntários, o Cesam-GO
contou com o apoio de duas filhas de Maria Auxiliadora e duas jovens em preparação
para abraçar a vida religiosa como dominicanas do Santo Rosário. Elas ajudavam nas
reuniões com os adolescentes e com seus pais e/ou responsáveis.

47

PRIMEIRA PARTE | O Cesam antes da Lei nº 10.097/2000

Colaboradores remunerados – Até por volta de 1995, os recursos humanos das unidades do Cesam eram muito limitados. Como visto, quando foi criado em Belo Horizonte, o
Cesam não tinha personalidade jurídica própria. Usava o CNPJ da Inspetoria São João Bosco.
Na época, o Centro Inspetorial estava localizado no Liceu Salesiano, hoje Colégio Salesiano
de BH. A parte administrativa era, naturalmente, feita por colaboradores do Centro Inspetorial, que, salvo engano, eram apenas dois ou três, além do padre Antônio Pacheco de Paula,
então ecônomo inspetorial. Além disso, em seus primeiros anos, o Cesam-MG sempre contou com a presença de dois salesianos com dedicação integral.
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c) Cesam-DF
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Colaboradores remunerados – Em Brasília, o Cesam foi criado como obra social
do Colégio Dom Bosco. Durante quatro anos, contou apenas com um “adolescente trabalhador”, que fazia o atendimento no escritório que ficava no subsolo do Santuário
Dom Bosco. O serviço de pessoal e parte do financeiro eram executados pelo contador
do Colégio Dom Bosco. Todo o trabalho externo (visita às famílias, acompanhamento
nas empresas, serviço de cobrança, etc.) era feito pelo diretor do Cesam.
Colaboradores voluntários – Como colaboradores voluntários, o Cesam-DF
contou com o apoio de João Bosco Teixeira (ex-salesiano) e alguns parentes dele que
residiam em Brasília. Teve a ajuda também de duas filhas de Maria Auxiliadora. Todos
esses colaboradores voluntários prestaram ao Cesam os seus serviços, dirigindo reuniões dos adolescentes e de pais e/ou responsáveis.
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d) Cesam-NIT
Colaboradores remunerados – Também em Niterói, o Cesam contou apenas com
um “adolescente trabalhador”, que fazia o atendimento no escritório, numa sala do prédio
administrativo do Colégio Salesiano Santa Rosa. O serviço de pessoal e parte do financeiro eram executados pelo contador do Colégio. Todo o trabalho externo (visita às famílias,
acompanhamento nas empresas, serviço de cobrança, etc.) era feito pelo diretor do Cesam.
Colaboradores voluntários – Em Niterói, o Cesam teve o apoio de Tereza Smith, professora do Colégio Salesiano Santa Rosa, e do casal Eduardo e Ivani. Eles ajudavam nas reuniões com os adolescentes e com pais e/ou responsáveis.

e) Cesam-RJ
Colaboradores remunerados – O Cesam-RJ já nasceu um pouco grande. É que ele
assumiu o acompanhamento dos adolescentes do Cesam-NIT que trabalhavam no Carrefour
da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além disso, pouco a pouco, foi substituindo os adolescentes de Niterói por adolescentes do Rio de Janeiro. Por isso, o Cesam-RJ teve início com
uma pequena equipe, composta de um auxiliar de escritório, que, de vez em quando, atuava
também como motorista, uma estudante de Serviço Social que trabalhava no escritório e
ajudava o diretor no acompanhamento dos adolescentes nas empresas e dois educadores
que assistiam os adolescentes em seu trajeto de ida e volta ao Supermercado Carrefour,
situado na Av. das Américas, 5.150, na Barra da Tijuca, porque eram conduzidos em ônibus
contratados pelo Cesam. Esses educadores acompanhavam os adolescentes também no desenvolvimento de suas atividades no Carrefour.
Colaboradores voluntários – O Cesam-RJ sempre contou com bom número de colaboradores voluntários, inclusive porque, além das reuniões com os adolescentes e com seus
pais, ele assumiu também o Oratório Festivo que era acolhido nos espaços do Instituto São
Francisco de Sales. Uma parte dos colaboradores voluntários do Cesam atuava sobretudo,

Colaboradores remunerados – Em seus primeiros meses, o Cesam-ES não teve um
diretor salesiano com dedicação exclusiva. Foi implantado em Vitória pelo delegado do Sistema Salesiano de Educação Popular (SSEP), que residia em Belo Horizonte. Para ajudá-lo na
implantação, ele contratou uma assistente social, Aniceia Coutinho Carvalho, que era bem
conhecida na comunidade local, muito dedicada, e que fez um trabalho muito bom.
Como, já no início, o Cesam assinou contrato com o Banestes, sempre teve um significativo grupo de adolescentes. Por isso contratou um coordenador administrativo, dois
auxiliares de escritório e mais uma assistente social, Giovana Juliatti.
Colaboradores voluntários – Quando o Cesam foi implantado em Vitória, havia, no
Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, um grande oratório festivo. Esse oratório contava com um grupo de educadores voluntários muito dedicados. Pois bem, alguns desses
educadores participavam do oratório no domingo pela manhã e voltavam à tarde para colaborar no atendimento ao Cesam. Eles dirigiam as reuniões tanto dos adolescentes quanto
dos pais e/ou responsáveis, e cuidavam também do lanche, que era servido aos adolescentes e seus familiares. Alguns educadores remunerados prestavam também serviços voluntários nos fins de semana. Mais tarde, o Centro Inspetorial determinou que colaboradores
remunerados não prestassem serviços fora de seus horários de trabalho remunerado em
nenhuma instituição da ISJB.
g) Cesam-TO
O Cesam-TO foi criado em 2010, como um programa do Centro Juvenil Salesiano Dom
Bosco. Como foi criado após a Lei nº 10.097/2000, não se aplicam a ele os dados colocados
para as demais unidades, seja no tocante a estrutura física, seja no tocante aos recursos financeiros e ao custo da mão de obra. Tendo ainda muita dificuldade para se desenvolver, o
Cesam-TO não dispõe de quadro de pessoal próprio. Também não conta com colaboradores
voluntários, até porque já não existem as reuniões de fins de semana. Aliás, hoje, podemos
“contar nos dedos” os voluntários que atuam nas unidades dos Cesams.

15.3 A importante contribuição dos voluntários
Enquanto o Cesam manteve a formação continuada dos adolescentes, sobretudo por
meio de reuniões nos fins de semana, ele teve a contribuição de voluntários, tanto leigos
quanto religiosos. Além das reuniões com os adolescentes aos domingos, havia também
uma reunião mensal com os pais ou responsáveis pelos adolescentes. Também para essas
reuniões, o Cesam pôde contar com a ajuda de voluntários.
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f) Cesam-ES
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nas reuniões de pais e/ou responsáveis. Não demorou muito para o Cesam-RJ criar, anexo a
ele, um oratório diário, que, durante certo tempo, acolheu também educadores voluntários.
Mais tarde, foi criada a pessoa jurídica para o oratório diário, e ele passou a ter um quadro de
colaboradores remunerados, e deixou de contar com a ajuda de voluntários.
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Embora não existisse ainda a Lei do Voluntariado, o Cesam não teve nenhum problema trabalhista relativo ao trabalho com voluntários. Aliás, não temos conhecimento de
qualquer problema provocado por algum voluntário que atuou em nossas obras sociais. E os
voluntários são muitos, tanto que, enquanto a Inspetoria São João Bosco estava em situação
financeira confortável, houve, ao menos uma vez por ano, grandes encontros formativos de
educadores voluntários. Esses encontros eram realizados, ora em Cachoeira do Campo, ora
por regiões: Região Centro, Região Litorânea e Região Planalto.

15.4 Recursos financeiros
Desde o princípio, em 1973, os recursos das unidades do Cesam provêm de duas fontes: de sua mantenedora, a Inspetoria São João Bosco, que oferece, gratuitamente, a cada
Cesam sua estrutura física, e parte de uma taxa de administração cobrada das empresas que
firmam contrato com o Cesam para a colocação de adolescentes em sua força de trabalho.
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a) Cesam-MG
Fundado em 1973, em seus primeiros anos de existência, o Cesam-MG não tinha personalidade jurídica própria e, como já visto, foi criado no CNPJ da Inspetoria São João Bosco.
Portanto era gerido pelo Economato Inspetorial. Usava a estrutura do Liceu Salesiano, hoje
Colégio Salesiano de Belo Horizonte. Sua receita era pequena, o que acontecia também com
as despesas. Utilizando as doações de dois benfeitores, sr. Nivaldo Savernini, ex-salesiano,
advogado, e padre Newton Ambrósio, o Cesam construiu uma sede no terreno do Colégio. Esta foi se expandindo conforme crescia o número de adolescentes atendidos e, claro,
cresciam também as despesas do Cesam. Mas ele, ajustando suas receitas, pôde trabalhar
sempre com tranquilidade, até se transformar numa instituição de aprendizagem, por força
da Lei nº 10.097/2000.
Antes da implantação dos programas de aprendizagem, todas as unidades do Cesam
tiveram uma situação financeira confortável.
b) Cesam-GO
Fundado em 1974, o Cesam-GO foi criado com o CNPJ do Ateneu Dom Bosco, hoje
Colégio Ateneu Salesiano Dom Bosco. Assim, era administrado pelo Ateneu, portanto, com
despesa muito reduzida. O Cesam-GO teve situação financeira tranquila, pelo menos até ser
obrigado a transformar-se em instituição de aprendizagem, por força de mudanças na lei.
c) Cesam-DF
Fundado em 1979, o Cesam-DF contava apenas com uma pequena sala feita com divisórias, no subsolo do Santuário Dom Bosco. A administração cabia ao Colégio Dom Bosco
de Brasília. Assim como acontecera com as duas primeiras unidades do Cesam criadas pela
ISJB, também a de Brasília tinha, em seus primeiros anos, despesa bem pequena e, portanto, situação financeira tranquila. Mais tarde, quando cresceu muito, passou por dificuldades
sobretudo, por atrasos de pagamentos por parte de empresas ou instituições contratantes.

A essa altura, o Cesam já contava também com uma grande estrutura construída na
quadra QNN 31, em Ceilândia. Assim, suas despesas cresceram muito.
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Além disso, o Cesam passou a ter sede própria. No início da década de 1980, foi inaugurado um pequeno prédio ao lado do Santuário Dom Bosco. Esse espaço foi construído
com recursos da Funabem, mas a maior parte dele ficou à disposição da Paróquia do Santuário. Mais tarde, foi anexado ao Colégio, que o cedeu ao Cesam, num processo de permuta.

d) Cesam-NIT
Desde seu início, o Cesam-NIT usou espaços do Colégio Salesiano Santa Rosa.

Como colaborador remunerado, teve apenas um adolescente, que fazia o atendimento no escritório. Por cerca de um ano ou pouco mais, contratou dois educadores para
acompanhar os adolescentes em seu deslocamento de Niterói para a Barra da Tijuca, no Rio
de Janeiro, e vice-versa. Mas as despesas com esses educadores eram ressarcidas pelo Carrefour. Assim, o Cesam-NIT teve uma despesa muito reduzida e situação financeira tranquila.
Como sempre atendeu poucos adolescentes, exceto num curto período, em que
manteve cerca de 200 contratos com o Supermercado Carrefour, no Rio de Janeiro, o CesamNIT nunca teve reserva significativa de recursos financeiros.

e) Cesam-RJ
O Cesam-RJ teve início numa precaríssima construção que, muitos anos antes, abrigara a sede da ISJB, no Rio de Janeiro. Com ajuda de uma instituição da Bélgica e de empréstimos feitos pelo Colégio Salesiano Santa Rosa e pelo Instituto São Francisco de Sales (Rio de
Janeiro), construiu, num lote desse Instituto, uma sede própria.
Como, já no início, atendia um bom número de adolescentes, o Cesam-RJ teve, desde
o começo, uma despesa significativa, pelo menos se comparada à de outras unidades do
Cesam. Isso por ter sede própria e alguns colaboradores remunerados. Mas a receita sempre
foi suficiente para sua manutenção. Tendo celebrado com a Caixa Econômica Federal um
contrato para a colocação de adolescentes em suas agências, o Cesam-RJ passou a gozar de
uma situação financeira muito confortável. Tanto que pagou ao Instituto São Francisco de
Sales o dinheiro tomado como empréstimo, criou e manteve, durante alguns anos, o Centro
Juvenil do Rio de Janeiro. Manteve também o Oratório Festivo Henrique Fifi, que funcionava
no Instituto São Francisco de Sales, aos domingos pela manhã.
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A administração do Cesam era feita por um profissional do colégio, sem qualquer
pagamento por parte do Cesam. Para o atendimento externo (visitas às famílias, acompanhamento dos adolescentes nas empresas e serviço de cobrança), era usado o transporte
público.
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f) Cesam-ES
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O Cesam-ES teve, desde o início, uma despesa significativa, sobretudo se comparada
à sua receita. Para ganhar a concorrência e celebrar contrato com o Banco do Estado do
Espírito Santo (Banestes), foi preciso aceitar uma taxa de administração pequena. Essa taxa,
como acontecia em todas as unidades do Cesam, era fixada com base no salário recebido
pelos adolescentes. E estes tinham uma jornada de trabalho de apenas quatro horas, recebendo, por isso, metade do salário mínimo. Como já começou atendendo em sede própria,
e com um bom grupo de adolescentes, teve de contratar colaboradores remunerados.
Na ocasião, já havia sido implantado, em todas as obras da ISJB, um plano de cargos,
salários e remuneração, que previa a existência de uma equipe de gestores composta por
três pessoas, com salário 40% superior ao maior salário da obra ou instituição. Os gestores
eram: coordenador da Ação Educativa e Pastoral (Caeps); coordenador do Desenvolvimento
Educativo e Pastoral Salesiano (Deps) e coordenador administrativo-financeiro (Cadm).
Por diversas circunstâncias, o Cesam-ES sempre trabalhou com uma taxa de administração insuficiente para garantir sustentabilidade tranquila. Atuou, portanto, numa situação
de vulnerabilidade econômico-financeira.
g) Cesam-TO
Essa obra nasceu como um programa do Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco, e, até
o momento não se desenvolveu; provavelmente, o Cesam-TO não dispõe de recursos financeiros próprios. Não há, portanto, que se falar de situação financeira do Cesam-TO.

16. Informações complementares
16.1 A escolha da cidade e do local de origem dos jovens
Na implantação de cada unidade do Cesam, um dos primeiros passos é normalmente
a escolha da área a ser atendida. Vejamos, resumidamente, como se deu esse processo em
cada Cesam.
a) Cesam-MG
A área escolhida para implantação do Cesam-MG foi a região da Cabana do Pai Tomás.
Entre outros aspectos, foram levados em conta três motivos:
•

a região era (e é até hoje) muito pobre;

•

situa-se perto da sede do Cesam, que até hoje está no bairro vizinho: Nova Gameleira;

•

faz parte de uma paróquia administrada pela Inspetoria São João Bosco.

Para a implantação do Cesam-GO, foi escolhido o bairro Jardim América, situado em
uma região pobre, bastante extensa. Para a escolha do bairro por onde começar o atendimento, o diretor do Cesam consultou uma assistente social, que lhe indicou vários locais.
Todos eles foram visitados. As visitas eram feitas de ônibus e a pé. Hoje, o Jardim América,
que era um bairro de classe popular, tornou-se uma região de classe média.
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b) Cesam-GO

c) Cesam-DF

Hoje, “quam mutata ab illa”!

d) Cesam-NIT
Para a implantação do Cesam-NIT, não foi necessário escolher um bairro ou região.
O Cesam começou acolhendo os adolescentes dos morros vizinhos ao Colégio Salesiano
Santa Rosa: Cubango, Alarico de Souza, Viradouro, Cavalão, etc. Quando o Supermercado
Carrefour, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, solicitou ao Cesam uma grande quantidade
de jovens, o Cesam-NIT começou a atender adolescentes até de Alcântara e São Gonçalo.
Durante certo tempo, havia um curso de preparação para o trabalho em Niterói e outro em São Gonçalo. O curso de São Gonçalo era realizado numa sala de aula cedida por um
pequeno colégio local, cujo nome nos foge à memória.
Para as visitas domiciliares, o diretor do Cesam ia de ônibus até um bairro e continuava, a pé, procurando as casas. Certa vez, ao visitar uma casa isolada, depois de uma matinha,
quase foi engolido por uns cachorros. Defendeu-se com a pasta que usava para colocar as
fichas de cadastro dos adolescentes a serem visitados. Algumas vezes, o diretor do Cesam
contou com a ajuda de uma kombi e do motorista do Colégio Santa Rosa. Nesse caso, os
adolescentes iam a Niterói e partiam de kombi com o diretor. Assim, não havia perda de
tempo para localizar suas casas.
e) Cesam-RJ
Também para a implantação do Cesam-RJ, não foi preciso escolher uma região. O Cesam nasceu entre duas favelas: a do Rato Molhado e a do Jacarezinho, a segunda maior do
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Para a implantação do Cesam-DF, foi escolhida a região de Ceilândia Norte. Como
acontecera em Goiânia, o diretor do Cesam visitou algumas cidades-satélites. Ceilândia era
a mais pobre delas, com numerosas casas feitas de tábua. Em 1979, ainda não havia a cidade-satélite Samambaia nem a cidade ao lado da Via Estrutural. Além de se destacar pela
pobreza, Ceilândia era uma cidade de mais fácil acesso pela quantidade de ônibus que iam
não apenas para lá, como também para o “Setor P Norte” e para o “Setor O”, que passavam,
necessariamente, por Ceilândia. Para o curso de preparação dos adolescentes, era usada a
Igreja da Ressurreição, que ficava bem próxima do centro da região escolhida.
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Rio de Janeiro. Começou atendendo adolescentes, sobretudo do Jacarezinho. A base para
o início das atividades foi uma paróquia administrada pelos salesianos e uma escola salesiana funcionando também à noite. Isso possibilitava a divulgação do Cesam e o acesso a
adolescentes com facilidade para o ingresso no mercado de trabalho. De fato, é bem mais
fácil encontrar vagas para trabalhar durante o dia, até porque o art. 427 da CLT proíbe o trabalho a menores de 18 anos no horário noturno (das 22 horas de um dia até às 5 horas do
dia seguinte).
Como a demanda de adolescentes para o trabalho era grande, em pouco tempo, o
Cesam começou a atender também adolescentes da favela de Manguinhos, próxima ao Jacarezinho.
O fato de ter a maior parte dos adolescentes provindo do Jacarezinho facilitava o
transporte de ida e volta dos que trabalhavam no Supermercado Carrefour, o que era feito
em ônibus fretados pelo Cesam-RJ.
Uma coisa curiosa e triste obrigou o Cesam-RJ a ir, pouco a pouco, alargando sua área
de atuação no Rio de Janeiro. É que, mesmo inserido no meio de tanta pobreza, ele não conseguia candidatos para o trabalho. Quando terminava o curso de preparação de uma turma
para o trabalho, geralmente com cerca de dois terços dos que haviam iniciado, era preciso
visitar algumas escolas à noite, convidando adolescentes para ingressar no Cesam.

f) Cesam-ES
Para a implantação do Cesam-ES, houve um longo processo que a tornou diferente
de todas as outras unidades. É que, naquela época, mais precisamente em 1996, a Inspetoria São João Bosco já estava organizada em Sistemas. Cada sistema tinha um delegado
salesiano. Um dos sistemas era o Sistema Salesiano de Educação Popular (SSEP), que depois,
como já foi dito, passou a ser Sistema Salesiano da Ação Social (SSAS), e, a partir de 2015, foi
substituído pela Comissão para a Ação Social. Por isso, o delegado do SSEP foi incumbido de
estudar a viabilidade e a conveniência de se implantar o Cesam em Vitória.
Para exemplificar a seriedade das avaliações feitas para a implantação das unidades
do Cesam, colocamos no boxe a seguir uma síntese do relatório que o delegado do SSEP
apresentou à ISJB, para que ela pudesse optar pela abertura ou não de uma nova unidade
em Vitória.
Felizmente nem todos os casos apresentavam complexidade idêntica, mas, em todas
as unidades, a decisão pela criação era sempre precedida de estudos cuidadosos sobre a
viabilidade, a conveniência e a oportunidade da implantação.

Fazia alguns anos que a comunidade salesiana de Vitória vinha solicitando
à ISJB a abertura de um Cesam naquela cidade. Por isso, em 1984, foi feito um primeiro estudo sobre a possibilidade e a conveniência dessa implantação. O salesiano enviado a Vitória para um primeiro contato com a realidade local, retornou convicto de que a cidade não oferecia as condições necessárias para a implantação de
um programa nos moldes do Cesam. Aliás, já contava com um órgão do governo
alocando adolescentes em diversas empresas. Isso foi debatido na comunidade
salesiana de Vitória e relatado ao Conselho Inspetorial.
Em 1985, como a ISJB já vinha pensando em criar novas alternativas de
atendimento à juventude pobre, enviou à capital capixaba o padre Emídio Soares
da Costa, com a missão de criar ali alguma forma de atendimento a esses jovens.
Sabendo que a comunidade salesiana desejava que fosse um atendimento nos
moldes do Cesam, o padre Emídio começou a fazer um estudo sobre a realidade
da cidade.
b) A realidade da juventude pobre em Vitória
Mesmo não sendo uma grande metrópole, Vitória possui uma vasta periferia e apresenta uma problemática semelhante à das grandes cidades. É significativo o número de meninos que passam o dia perambulando pelas ruas. Grande
parte deles se ocupam em trabalhos simples, que lhes dão algum dinheiro para
levarem às famílias. No verão, vendem picolés. É uma atividade que em Vitória
não dá bons resultados. No inverno vendem amendoim. Neste caso, conseguem
ganhar um pouco mais, porém, é muito pouco, tendo-se em vista as necessidades
de suas famílias.
c) Vários tipos de grupos de meninos nas ruas da cidade
Os grupos de adolescentes e crianças que frequentam as ruas de Vitória são
de muitos tipos. Entre eles, três merecem destaque:
Mendigos - São grupos formados por meninos de 4 a 12 anos. Vivem de esmolas e sobras de comida que pedem nos bares e restaurantes. Normalmente, são
enxotados como animais indesejáveis. Alguns desses meninos passam tanta fome
que procuram restos de comida em sacos de lixo.
Drogados - O segundo grupo é formado por viciados em drogas. Esses
abandonaram a família ou foram abandonados por ela.
Delinquentes - O terceiro grupo é formado por meninos vindos do interior.
A maior parte deles é composta de meninos que fugiram de Governador Valadares
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a) O anseio da comunidade salesiana de Vitória

HISTÓRIA DO CESAM

Síntese do Estudo para possível implantação de Cesam em Vitória

HISTÓRIA DO CESAM

ou de Ipatinga, cidades de Minas Gerais. São os mais difíceis e os mais propensos
ao crime. Longe de suas famílias, vivem do que conseguem roubar. São bem organizados, até porque têm por trás deles, adultos que os orientam e os empurram
para o crime. Esses adultos são os que mais se beneficiam com o produto dos
assaltos e roubos feitos pelos meninos.
d) De onde vêm os jovens
Grande parte dos jovens pobres que invadem as ruas de Vitória é proveniente de grandes bolsões de miséria existentes na periferia da cidade.
Como surgiram esses bolsões?
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De 1979 a 1982 o governo criou grandes projetos nas imediações da cidade.
Um deles, a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) chegou a empregar 2.500
pessoas. A Fibria, fábrica de celulose de Aracruz também empregou muita gente.
Isso fez com que muitas famílias deixassem o interior do Estado e fossem para essas cidades, em busca de dias melhores. Mas durou pouco o tempo da vaca gorda.
Veio um tempo de recessão. A CST reduziu para 8% o número de seus empregados. Também a fábrica de celulose de Aracruz reduziu muito seu quadro de funcionários. Grande parte do povo ficou na miséria.

e) A Pastoral do Menor na Arquidiocese de Vitória
Estando em busca de uma nova forma de atendimento à juventude pobre, o padre
Emídio optou por engajar-se na Pastoral do Menor da Arquidiocese de Vitória. A bem da verdade deve-se dizer que era uma pastoral incipiente. Na prática, existia mais nas intenções que
na realidade.
Depois de vários encontros e muito esforço, essa equipe conseguiu elaborar um plano de ação para atendimento à juventude pobre. A sede da Pastoral passou a ser um ponto
de apoio para meninos com trajetória nas ruas de Vitória. É para lá que os meninos se dirigem
para matar a fome, tomar banho e cuidar de suas feridas ou doenças de pele. Na sede da Pastoral, que é um ponto bem acessível aos meninos, existe um verdadeiro ambiente de família.
Poder-se ia dizer que é um ambiente salesiano. É um espaço educativo. Ali os meninos sentem-se bem e passam boa parte de seu dia.
A Pastoral do Menor tem promovido momentos de reflexão, onde são envolvidas
pessoas da equipe de pastoral da arquidiocese, da Igreja local e da sociedade em geral. Esses
encontros de reflexão têm contribuído para despertar na sociedade uma nova consciência a
respeito da problemática da juventude pobre. Pouco a pouco, algumas paróquias da periferia vão tomando consciência de suas responsabilidades em relação ao atendimento à juventude empobrecida.

A Pastoral do Menor da arquidiocese de Vitória tem sido de grande ajuda
para os jovens que desejam ganhar a vida com seu trabalho. Mais de vinte meninos já conseguiram fazer na sede da Pastoral suas caixas de engraxates. Estão em
fase de organização duas hortas comunitárias, onde se espera uma boa participação da juventude pobre. No momento a Equipe de Pastoral está acompanhando
de perto a abertura de uma “escola aberta” em Vitória. A expectativa é que essa
escola venha prestar um bom serviço aos meninos com trajetória de rua, que necessitam de uma escola especial.

HISTÓRIA DO CESAM

f) Algumas estratégias de promoção

g) Um trabalho na periferia

Por isso, ele vem concentrando sua atividade em Itanhengá, uma das regiões de onde sai grande número dos meninos que frequentam o centro de Vitória.
h) Perspectivas
Até o momento, o atendimento ao adolescente pobre em Vitória, no que
se refere à contribuição da ISJB, está sendo o apoio à Pastoral do Menor da Arquidiocese. Ainda não é possível ver claramente um atendimento que venha a ser
mantido por essa Pastoral ou pela Inspetoria São João Bosco. Se a Inspetoria puder
liberar um salesiano para mentor da Pastoral do Menor na Arquidiocese de Vitória
já estará prestando grande serviço à juventude pobre dessa cidade.

Até aqui a síntese das pesquisas exploratórias.
Poucos anos depois, aconteceu o desmonte das Febems. A ISJB não perdeu tempo. Atendendo os anseios da comunidade salesiana de Vitória, criou o Cesam-ES.
Para sua implantação, foi nomeado o delegado do SSEP. Não houve necessidade
de eleger uma região como local de proveniência dos adolescentes. Como o trabalho
começou pela celebração de contrato com o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), o Cesam assumiu os adolescentes da Febem que já trabalhavam nesse banco,
inclusive no interior do Estado. Isso não foi difícil, graças à experiência adquirida no
processo para a contratação de adolescentes que, antes de irem para o Cesam, já trabalhavam em outras instituições, como a Caixa Econômica Federal, no Estado do Rio
de Janeiro.
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Depois de conhecer bem a realidade de Vitória, padre Emídio ficou convencido de que não seria o momento de implantar ali um atendimento nos moldes
do Cesam. Mais ainda, percebeu que não adianta tratar do problema do menino
com trajetória nas ruas, sem uma atenção especial à periferia, de onde procedem
esses jovens.
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Junto à sede do Cesam, está o Forte São João, uma extensa região de muita pobreza. Em Guarapari, há uma linha de ônibus coletivos que fazem ponto final no Terminal Dom Bosco, ao lado do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, que abrigou o
Cesam. Isso facilitou a preparação de adolescentes daquela cidade para ingresso no Cesam.
g) Cesam-TO
Também para a implantação do Cesam-TO, não houve necessidade de pesquisa nem
de escolha de uma região de proveniência dos adolescentes a serem atendidos. Eles são,
na maioria, oriundos do grupo que já fazia parte do Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco,
localizado na região do Taquaralto.

16.2 A extinção do Cesam de Niterói
Não conseguimos localizar documento definindo a data de extinção do Cesam de Niterói. Ele foi extinto, na prática, provavelmente, em 1988. O motivo principal foi o seguinte: com
a implantação do Cesam no Rio de Janeiro, o Cesam de Niterói ficou com poucos adolescentes,
lotados só nas “Lojas Americanas” e na rede de supermercados “Casas Sendas”. Em novembro de
1987, o presidente da República, José Sarney, assinou o Decreto no 95.247, que regulamentou a
Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, alterada pela Lei no 7.619, de 30 de setembro de 1987,
tornando obrigatório o fornecimento do vale-transporte a todo trabalhador que fizesse opção
por ele. Naturalmente, todos os adolescentes faziam jus ao benefício do vale-transporte.
Provavelmente, entre outros motivos, por estarem insatisfeitas com a gestão do Cesam
de Niterói, cujo diretor incentivava os adolescentes a entrarem na Justiça contra essas empresas, por descumprimento dos horários de trabalho, elas não aceitaram ressarcir ao Cesam as
despesas com o vale-transporte dos adolescentes colocados em sua força de trabalho. Assim,
foram encerrados os contratos firmados com as duas empresas citadas, em Niterói e no Rio
de Janeiro. O Cesam-RJ sofreu grande redução no número de adolescentes atendidos, mas
conseguiu sobreviver, graças a contratos firmados com outras instituições, mas o Cesam-NIT,
ao fim desse processo, encerrou suas atividades.

16.3 Mudanças na legislação complicam
a vida do Cesam

A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a preocupar-se com a questão do trabalho infantil no Brasil. Em seu artigo 121, letra d, estabeleceu a idade mínima de 14 anos para
ingresso do menor no mercado de trabalho. Proibiu o trabalho de menores de 16 anos na
indústria e o trabalho de menores de 18 anos em atividades insalubres.

A Constituição de 1967 manteve também o que já estava prescrito a respeito do trabalho do menor, mas, num verdadeiro retrocesso, baixou para 12 anos a idade para ingresso
do menor no mercado de trabalho.
A Constituição atual, promulgada em 1988, voltou para 14 anos a idade em que era
permitida a entrada do menor no mercado de trabalho. Durou pouco essa determinação,
pois a Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, determinou que o adolescente só pode trabalhar a partir dos 16 anos, a não ser na condição de aprendiz, a partir dos
14 anos (artigo 7 o, inciso XXXIII).
A Lei nº 10.097, de dezembro de 2000, alterou o art. 428 da CLT, estabelecendo que a
aprendizagem deve ser implantada em consonância com o princípio da proteção integral
do adolescente. Deve, portanto, respeitar sua condição de pessoa em desenvolvimento e
proporcionar-lhe capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.
O Cesam tem um custo para colocar o adolescente no mercado de trabalho. Tem também um custo para fazer o seu desligamento do emprego. Assim, quanto maior é a rotatividade, ou seja, quanto menor o tempo em que o adolescente permanece no Cesam, maior é
o custo para o Cesam. No início, o Cesam podia ter o adolescente com ele durante seis anos.
Depois passou a tê-lo, no máximo, por quatro anos. A partir de 1998 (Emenda Constitucional no 20), o adolescente passou a ficar no Cesam por, no máximo, dois anos. Com a Lei nº
10.097/2000, o Cesam foi obrigado a trabalhar com o Programa de Aprendizagem. A partir de
então, o adolescente pode permanecer no Cesam por, no máximo, dois anos, como aprendiz,
caso em que seu custo para o Cesam é muito maior, seja do ponto de vista financeiro, seja do
ponto de vista administrativo. De fato, o Programa de Aprendizagem introduzido por lei federal trouxe para o Cesam uma grande complexidade. E, como veremos na segunda parte deste
livro, a legislação relativa à aprendizagem não para de mudar.

16.4 Descompasso entre as exigências da empresa e a cultura do adolescente

Os adolescentes das classes populares são de uma cultura muito diferente daquela que
vão encontrar nas empresas para onde serão encaminhados. Não estão acostumados com disciplina e cumprimento de horários; muitas vezes, usam vocabulário inadequado ao ambiente
de trabalho; têm dificuldades para obedecer a regulamentos e normas. Não raramente, isso
provoca um choque entre funcionários da empresa e adolescentes do Cesam, sobretudo nos
primeiros dias de trabalho do jovem. A empresa exige disciplina, pontualidade e assiduidade.
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A Constituição de 1946 adotou o que fora estabelecido nas duas constituições anteriores, com uma única modificação: proibiu o trabalho noturno antes dos 18 anos.
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A Constituição de 1937 manteve a legislação anterior a respeito do trabalho do menor (artigo 137, letra k).
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Nada disso é familiar ao adolescente das classes populares. Muitas vezes, o Cesam precisa fazer o papel de moderador. Cobra do adolescente o comportamento que lhe foi ensinado
durante o curso de preparação para o trabalho e pede à empresa que dê ao adolescente um
prazo para que possa se adaptar às suas exigências.
Outro problema que interfere na atuação do Cesam é a dificuldade para atender os
mais pobres. Com efeito, os que mais demandam atendimento, muitas vezes, não têm aquele
mínimo de escolaridade necessário para ingressar no Cesam. Por seu lado, as empresas exigem adolescentes cada vez mais preparados.
Isso fez com que o Cesam chegasse à conclusão de que, apesar de todos os seus esforços, não consegue ser uma instituição capacitada para atender todo e qualquer adolescente
pobre ou em situação de vulnerabilidade em sua área de atuação. Isso ocorre por ser obrigado
a restringir os horizontes de seu atendimento aos limites das circunstâncias em que atua, particularmente os custos decorrentes de exigências e imposições legais.
Muitas empresas querem selecionar, entre os adolescentes, os que mais se adequam
ao seu perfil. O Cesam sempre ofereceu resistência a esse tipo de procedimento, mas, ultimamente, isso vem acontecendo com frequência, como efeito colateral das crises enfrentadas
pelo País.
É lamentável, pois se corre o risco de o adolescente sentir-se frustrado já em sua primeira oportunidade de emprego. Frequentemente os objetivos e critérios das empresas não
coincidem com os objetivos e critérios educacionais do Cesam.

16.5 O risco Cesam
O Cesam é uma instituição ousada, mas parte de sua ousadia é devida à cultura do
tempo em que ele foi pensado e criado. Com efeito, na década de 1970 não havia esta “cultura do direito” que vigora em nossos dias. A sociedade de hoje é uma sociedade com muitos
direitos e poucos deveres. Enquanto atendeu apenas adolescentes do sexo masculino, era
muito raro haver uma reclamação trabalhista no Cesam. Este autor afirma que, durante os
20 anos em que esteve à frente do Cesam, houve apenas duas reclamações trabalhistas por
parte dos adolescentes, ambas no Cesam-RJ. Nunca um colaborador demitido recorreu
ao Ministério do Trabalho para reclamar direitos. Hoje tudo isso mudou, tornando o Cesam uma instituição mais vulnerável, o que chega a ameaçar sua sustentabilidade. O
grande volume de reclamatórias trabalhistas é devido principalmente às adolescentes
que são demitidas grávidas, por serem contratadas por tempo determinado. As meninas
que trabalhavam no programa “Adolescente Trabalhador” só eram demitidas grávidas
quando o Cesam não tinha conhecimento de sua gravidez precoce.

Se não pretende resolver o problema do adolescente pobre, o Cesam pretende,
pelo menos, ser um sinal, um caminho, um exemplo para todos os que desejam ajudar o
adolescente, de forma eficiente e eficaz, respeitando seus direitos e valorizando sua cultura. O fato de assinar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do adolescente
e orientá-lo no desempenho de suas funções na empresa é algo da mais alta importância. Quando o Cesam foi criado, havia, no Brasil, várias instituições que faziam sublocação de mão de obra de menores, sem qualquer respeito a seus direitos de trabalhadores,
previstos em lei. Em Belo Horizonte, por exemplo, havia a Guarda Mirim; em Goiânia,
os Patrulheiros Mirins; em muitas outras cidades, havia instituições similares. A Guarda Mirim desapareceu; os Patrulheiros Mirins passaram a ter suas carteiras assinadas, a
exemplo do que acontecia no Cesam. Hoje nenhuma instituição consegue sublocar mão
de obra de adolescente sem assinar sua CTPS.
Em Brasília, quando a Fundação do Serviço Social (FSS) (entidade governamental)
quis sublocar mão de obra de menores, foi encaminhada ao Cesam pela própria DRT do
Distrito Federal, para que aprendesse a forma correta de trabalhar com menores. A FSS, de
fato, esteve fazendo uma pesquisa no Cesam. Não assumiu a responsabilidade de assinar
as CTPS dos menores que atendia, mas teve a oportunidade de perceber que não agia de
acordo com as leis e de aprender como agir corretamente.
Em Goiânia, a Caixa Econômica Federal, que trabalhava com os Patrulheiros Mirins,
preferiu trabalhar com o Cesam, pelo fato de este atuar de forma legalizada.
O Unicef, que, durante um bom tempo, acompanhou o trabalho realizado pelo Cesam, colocou-o entre as três instituições mais eficientes no atendimento ao adolescente no
Brasil.
Em síntese: ante outras instituições que atendem adolescentes, ante vários órgãos
públicos e a sociedade em geral, o Cesam surge como exemplo de atendimento legal, eficiente, eficaz e, sobretudo, focado na educação e promoção do adolescente pobre. O Cesam
chegou a ser uma espécie de denúncia contra certo tipo de exploração do menor, com finalidade de arrecadação, que enriquecia pessoas de forma irresponsável e ilegal. O Cesam
mostra também que é possível fazer um excelente atendimento ao menor sem as estruturas
pesadas do Poder Público, nas quais os verdadeiros beneficiários nem sempre são as pessoas atendidas. O Cesam caminha com o jovem, sendo para ele orientação e estímulo para
que possa desenvolver suas potencialidades em vista de um futuro melhor para ele, para sua
família e para sua comunidade.
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O Cesam nunca teve a pretensão de solucionar o problema dos adolescentes pobres nas cidades onde foi implantado. Aliás, não compete a nenhuma instituição particular fazer isso. O que sempre desejamos é realizar um atendimento sério, como salesianos de Dom Bosco. Trabalhamos de olhos atentos aos prediletos de Dom Bosco, que são
também os prediletos de Deus.
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16.6 Cesam, uma instituição profética
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Além de ser um testemunho da maneira justa e correta de sublocar mão de obra de
menores, o Cesam foi também um incentivo para que pessoas e instituições realizassem um
atendimento semelhante.
Inspirada no Cesam-MG e apoiada por ele, surgiu, em Belo Horizonte, a Associação
Profissionalizante do Menor (Asprom), que até hoje vem atuando em favor dos adolescentes, com atendimento semelhante ao do Cesam.
No Rio de Janeiro, nasceu, apoiada e orientada pelo Cesam-RJ, a Associação Beneficente São Martinho, vinculada à Província Carmelitana Santo Elias. A irmã Adma Cassab
Fadel (FMA) e o frei Carmelo Cox buscaram no Cesam as informações de que precisavam
para a criação da Associação. A bem da verdade, devemos dizer que, em pouco tempo, a
Associação Beneficente São Martinho era uma instituição bem maior que o Cesam-RJ.
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17. Alguns questionamentos
No final da década de 1970, houve muitos questionamentos a respeito da validade do
Cesam. Alguns vieram de fora; outros eram feitos pelos próprios salesianos que trabalhavam
no Cesam. Eram muitas as perguntas. A maioria delas recebeu uma resposta satisfatória.
Outras ficaram aguardando a resposta do tempo.
A título de exemplo, colocamos aqui algumas perguntas que foram feitas naquela
época e as respostas que receberam.
Pergunta: ao empregar o menor, o Cesam não está contribuindo com o desemprego
do maior, o pai de família?
Resposta: muitos entre os adolescentes que o Cesam emprega são arrimos de família. Seus pais são enfermos ou ausentes. Além disso, normalmente os adolescentes são
colocados em trabalhos mais próprios para eles que para os adultos. Se não acolhesse adolescentes do Cesam, certamente a empresa colocaria em seu lugar, não um adulto, mas um
adolescente em melhores condições sociais. Além disso, como os adolescentes do Cesam
trabalham de carteira assinada e o Cesam recebe das empresas um percentual como taxa de
administração, o adolescente do Cesam não fica muito mais barato para a empresa que um
adulto contratado por ela. Não existe incentivo suficiente para que uma empresa prefira um
vigilante mirim a um adulto.
Pergunta: empregar um menor não seria “colocar óleo” na engrenagem do sistema?
Resposta: minorar o sofrimento das famílias pobres até poderia abafar um pouco o
grito das populações carentes, mas, num país de pobreza institucionalizada como o Brasil,
existem situações que pedem providências imediatas. O samaritano da parábola evangélica
não fez um punhado de análises antes de atender o judeu ferido à margem da estrada de Jericó. A omissão dos que deixaram de atender o necessitado revelou que eles estavam sob o
jugo de um sistema viciado. Ao empregar um menor para que, entre outras coisas, ele ajude

Resposta: é difícil um adolescente pobre conseguir emprego no Brasil. Existe um
grande preconceito contra ele, que é visto como irresponsável e preguiçoso. Além disso,
o menor é muito protegido pela lei, o que inibe os empresários de contratá-lo. Depois de
trabalhar alguns meses como vigilante mirim, ele mostra o seu valor e vê crescer sua autoconfiança. Além disso, o Cesam procura educar para a autonomia os adolescentes que ele
atende. Assim como os pais não criam filhos para depender deles por toda a vida, o Cesam
também não pensa em tutelar o jovem por toda a sua vida. Ao deixar o Cesam, ele deve
estar apto para caminhar com as próprias pernas. Vários deles conseguem permanecer nas
empresas onde trabalhavam como vigilantes mirins.
O Cesam mantém contato com alguns de seus ex-alunos. Mas continuar tutelando
esses jovens escapa às suas possibilidades e aos seus objetivos. O paternalismo é estranho
à filosofia e à pedagogia do Cesam. Ele ajuda o jovem a dar os primeiros passos, mas não
pretende caminhar com ele até o fim de sua estrada.
Pergunta: o Cesam deve ajudar o menor a cultivar os verdadeiros valores de sua comunidade, de seu meio. Será que conhecemos bem a cultura do povo? Quando falamos de
valores, quais critérios usamos?
Resposta: o Cesam reconhece que é insuficiente o conhecimento que tem da realidade dos adolescentes. Talvez não possa ajudá-los muito na valorização da própria cultura.
Contudo está atento para não alienar os jovens que atende e tem consciência de que precisa
conhecer mais o ambiente em que vivem, para ajudar mais e melhor.

18. “Por seus frutos os conhecereis” (M

t

7,16)

“Como melhoram as pessoas depois que começamos a gostar delas” (Grayon). Após 15
anos da criação do Cesam, a Inspetoria estava convicta do potencial dessa instituição na
educação e promoção de adolescentes das classes populares.
Os resultados eram surpreendentes. Uma pesquisa feita pelo Cesam-MG nas empresas que acolhiam vigilantes mirins em sua força de trabalho mostra-nos o que é capaz de
realizar um adolescente de classe popular quando encontra alguém para orientá-lo e que
sabe valorizar seu potencial. Transcrevemos, a seguir, algumas afirmações feitas na citada
pesquisa, por empresários ou por seus funcionários, a respeito dos adolescentes do Cesam-MG:
•

“O funcionário, apesar de ser novo, atende a nossos propósitos, com todas as virtudes,
qualidades e excelente desempenho que, geralmente, só têm homens de bem.”

HISTÓRIA DO CESAM

Pergunta: o vigilante mirim se desliga do Cesam ao completar 18 anos. O que o Cesam fará por ele a partir de então?
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um pouco no fraco orçamento de sua família, o Cesam procura despertar nele a consciência
crítica, para que, ao mesmo tempo em que trabalha, porque o sistema o levou a isso, ele
possa também ser um agente de transformação da sociedade.
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•

“O funcionário é dotado de grande capacidade, boas qualidades e, até o momento, não
há nada que o desabone.”

•

“Consideramos o [...] um ótimo vigilante, devido à sua boa vontade e à presteza em
ajudar os outros.”

•

“Muito educado, eficiente, cumpridor do seu dever, preenchendo todos os requisitos de
um bom vigilante.”

•

“O vigilante mirim é excelente em todas as qualidades.”

•

“Apesar de o vigilante ser um substituto, gostaríamos que ele continuasse conosco,
mesmo na volta do titular.”

•

“Correto no cumprimento das tarefas, além de possuir bons hábitos, educado e trabalhador.”

•

“Trata-se de elemento que corresponde fielmente nas tarefas que lhe são confiadas. Elemento de bom comportamento e goza da confiança de todos.”

Naturalmente, nem tudo são flores. Existem também adolescentes que fracassam.
Mas estes são minoria. Quem já trabalhou com adolescentes em outros tipos de atendimento, por exemplo, em regime de internato, nota logo a diferença. Após seis ou oito meses de
trabalho, os vigilantes mirins, se não todos, pelo menos muitos deles, estão completamente
mudados. O progresso é rápido. Eles amadurecem prontamente após seu ingresso no Cesam. Parece um milagre. Seus pais percebem a mudança e sua gratidão ao Cesam.
É de se lamentar que ainda haja, na sociedade, tantos preconceitos em relação à juventude pobre, levando muitas pessoas a lhe fecharem as portas. Concordamos com Dom
Bosco quando diz que “o ótimo é inimigo do bom”, mas estamos com ele também
quando afirma que “o bem deve ser bem feito”.
O Cesam está neste caminho, ainda que seja longa a estrada que falta a ser
percorrida. É uma pena que existam tão poucos salesianos com dedicação integral às
unidades do Cesam.

19. Um testemunho inquestionável (M

t

7,16)

No dia 14 de maio de 2003, a Agenzia Notizie Salesiane (ANS) publicou, em quatro idiomas, esta notícia:
“Pela segunda vez, o Cesam – Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, de
Belo Horizonte-MG, vai receber o Prêmio Bem Eficiente. A cerimônia acontece hoje em
São Paulo.

O Cesam já atendeu 17 mil jovens na Grande-BH desde a sua fundação, em agosto
de 1993. Atualmente, são atendidos 1.200 adolescentes vindos de famílias de baixa renda,
através de convênios firmados com 253 empresas parceiras que recebem os encaminhamentos.
O Centro recebeu o Prêmio Bem Eficiente pela primeira vez em 1999”.

20. Revendo a caminhada
20.1 Novos contextos, novas demandas
Depois de compreender melhor as possibilidades e os limites do Cesam, a Inspetoria
São João Bosco chegou, com a ajuda da Comissão do Menor, à conclusão de que não deveria criar novas unidades do Cesam. Parece que essa decisão foi no final de 1986. Então, a
Inspetoria procurou criar novas formas de atendimento, nas quais o risco e a complexidade fossem menores. Dois eventos estavam se aproximando, e a Comissão do Menor estava
atenta a eles: a Campanha da Fraternidade de 1987, sobre o problema do menor no Brasil, e
o centenário da morte de Dom Bosco, a ser celebrado em 1988.
Assim, começaram a surgir e crescer na Inspetoria novas formas de atendimento: a
Casa Dom Bosco, para meninos com trajetória de vida nas ruas de Belo Horizonte; os oratórios diários; e os centros juvenis. Na verdade, levando-se em conta a definição de Centro
Juvenil feita pelo Capítulo-Geral de 1978 (CG 21, nº 122), a Inspetoria só criou um centro nessa modalidade. Foi o Centro Juvenil Salesiano de Belo Horizonte, fundado no bairro Itatiaia.
Hoje, talvez por causa da ambiguidade da palavra “oratório”, todos os oratórios diários da
Inspetoria estão sendo nomeados, embora impropriamente, como “centro juvenil”.

20.2 Tentativas frustradas
No Cesam-MG, o primeiro a ser criado na Inspetoria, um grupo de ex-alunos começou
a prestar serviços voluntários aos domingos. Ajudavam principalmente na organização do
esporte e do lazer dos adolescentes.
Animados com esse belo fruto do seu trabalho, os salesianos que atuavam no Cesam
pensaram em criar com ex-alunos do Cesam um bom número de salesianos cooperadores para ampliar suas possibilidades de atendimento. Infelizmente os tempos mudaram, e
a ideia não vingou, apesar de o Cesam já contar com um grupo de salesianos cooperadores
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A entidade concorreu com outras 429 beneficentes, respeitando 42 critérios internacionais, com destaque para a eficiência, transparência e impacto social dos serviços
prestados. Segundo informações da Kanitz, os resultados são auditados pela Price Waterhouse Coopers para certificar que não houve favoritismos.
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O Bem Eficiente é outorgado anualmente a 50 entidades beneficentes mais bem
administradas no país, conforme avaliação especializada da Kanitz & Associados.
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muito dedicado e atuante na gestão das reuniões tanto dos vigilantes mirins como de seus
pais ou responsáveis.
O Cesam-RJ sonhou fazer algo integrado com a obra salesiana do Jacarezinho. O trabalho não foi adiante. Cremos que contribuiu para isso o fato de o Cesam ter expandido muito sua área geográfica de atendimento após a celebração de contrato de prestação de serviços
com a Caixa Econômica Federal.

21. Grandes valores do Cesam
Em todas as cidades onde foi implantado, o Cesam se tornou rapidamente conhecido
e valorizado. Em algumas, ele passou a ser uma referência para o atendimento ao adolescente. O Unicef não só tomou conhecimento do Cesam, mas até se tornou um parceiro, ajudando, com recursos financeiros, os salesianos em seus frequentes encontros de formação
em Cachoeira do Campo.
Pelo menos em Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, as respectivas delegacias regionais
do Trabalho autorizaram prontamente o funcionamento do Cesam. Em Vitória, a Promotoria
do Ministério do Trabalho reuniu os gestores do Cesam e lhes pediu que o Cesam saísse na
frente, na implantação do Programa de Aprendizagem no Estado do Espírito Santo. O Cesam, porém, esteve sempre atento para evitar qualquer tipo de ingerência política. O compromisso do Cesam foi sempre com os adolescentes e com as empresas que os admitiam
em sua força de trabalho.
O Cesam tem sido visto como instituição inovadora com grande potencial, não somente na Inspetoria São João Bosco, mas também fora do Brasil. Como foi lembrado, um
dos valores do Cesam é sua grande replicabilidade. Outro é o fato de ser uma obra social de
grande força de educação e promoção da juventude pobre, autossustentável, pelo menos
enquanto não foi obrigado a trabalhar em sintonia com a Lei nº 10.097/2000, a Lei da Aprendizagem.
A Lei nº 10.748/2003 criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego e foi regulamentada pelo Decreto nº 5.199/2004, depois de sofrer alterações pela Lei
10.940/2004. Mas podemos dizer, com plena convicção, que o Cesam foi o verdadeiro criador do “Primeiro Emprego” no Brasil. E isso exatamente 30 anos antes da Lei nº 10.748/2003.
O Cesam-MG foi parceiro do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o atendimento relativo à Lei do Primeiro Emprego, mediante a formação de adolescentes e jovens, dando aulas, contratando pessoas para o trabalho como docentes em
cursos específicos, fazendo acompanhamento e encaminhamento ao mercado de trabalho,
responsabilizando-se por repasse de bolsas e salários.
Durante alguns anos, essa parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte incluiu também o atendimento a jovens do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), criado pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Essa parceria terminou em 2013.

a) mudar adolescentes de um tipo de grupo de alta vulnerabilidade para outro muito mais
rico em potencial para o ingresso bem-sucedido na sociedade;
b) tornar o jovem mais empregável não somente por lhe facilitar o acesso ao primeiro emprego, de forma legalizada, mas também por assegurar sua permanência no emprego, durante o
tempo de sua menoridade, superando a resistência das empresas quanto à contratação de menores, por motivos de preconceito ou por serem eles muito protegidos pela legislação brasileira
do trabalho;
c) ajudar os adolescentes no bom desempenho de suas atividades e na defesa de seus
direitos, por meio do acompanhamento em seus locais de trabalho;
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Eis, sem comentários, alguns dos grandes serviços prestados pelo Cesam aos destinatários preferenciais da ISJB:
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e) tornar o adolescente mais valorizado e querido em seu grupo familiar, seja pelo
simples fato de ser um trabalhador com CTPS assinada, seja pela ajuda financeira que ele dá
ao fraco orçamento da família;
f ) antes de 2003, ano em que o Cesam começou a trabalhar com Programas de Aprendizagem, havia os encontros de formação e esporte com os adolescentes e reuniões formativas com seus pais e/ou responsáveis. Agora continua a formação dos adolescentes nos
momentos de atividades teóricas e as reuniões com as famílias (pais e/ou responsáveis);
g) merece destaque o fato de o Cesam favorecer, seja o retorno, seja a permanência
do adolescente na escola, valorizando mais o estudo e o saber. De fato, hoje, como no passado, é importante que haja uma complementariedade entre a formação acadêmica e a
educação profissional. Não basta ocupar um posto de trabalho. É preciso que o jovem esteja
sempre aprendendo e crescendo na capacidade de criar, pois tudo está em rápido processo
de mudança. Isso é, para muitos trabalhadores, uma condição para que permaneçam no
emprego.
A Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor), existente no final do
século passado, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), valorizava especialmente
as instituições de educação profissional que tivessem foco no mercado de trabalho. Nesse
aspecto, certamente, o Cesam foi, ou melhor, vai mais longe que as pretensões da Sefor.
Além de ter se multiplicado e crescido muito em número de adolescentes atendidos,
houve no Cesam, durante um bom tempo, também um crescimento na oferta de oportunidades de formação.
Em Belo Horizonte, o Cesam criou o Projeto Acampamento, que foi uma adaptação
do projeto de formação do jovem à fé, em cumprimento do que prescreve o 23º CapítuloGeral (CG 23) dos salesianos. Esse projeto foi uma iniciativa dos estudantes de Teologia que
prestavam serviços ao Cesam. Para maior aproveitamento do tempo e, sobretudo, para que
houvesse bons momentos de convivência, os adolescentes participavam de acampamentos

PRIMEIRA PARTE | O Cesam antes da Lei nº 10.097/2000

d) favorecer aos adolescentes atendidos seu crescimento na autoestima e, consequentemente, seu crescimento também na autoconfiança;
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em Cachoeira do Campo, em fins de semana. Eram trabalhados com os adolescentes quatro
temas, sendo um em cada encontro: Eu (conhecimento pessoal); Eu e Jesus; Eu e a Comunidade de Fé; Eu e a Igreja. Mais tarde, o Projeto Acampamento se transformou no programa “A
vida vale mais”.
A necessidade de redução de custos fez com que o Projeto Acampamento fosse reduzido a “Manhãs de Formação” no sítio dos salesianos, em Esmeraldas, Região Metropolitana
de Belo Horizonte.
Num tempo em que o rigor da ISJB com o cumprimento da legislação era menor, o
Cesam levava um bom número de adolescentes para acampamento em Cachoeira do Campo. Aí ficavam o sábado e parte do domingo em atividades formativas e recreativas. Havia
também, em Belo Horizonte, várias atividades formativas proporcionadas pelo programa
“A vida vale mais”. O sr. Eduardo Ricardo de Oliveira, ex-salesiano e um grande líder no Movimento dos Ex-Alunos de Dom Bosco em Belo Horizonte, prestou, como voluntário, um
grande serviço ao projeto “A vida vale mais”, e ainda continua atuante na Associação dos
Ex-Alunos Salesianos.
Durante muitos anos, o Cesam-MG manteve um gabinete médico e, mais tarde, também um gabinete dentário, sendo este último instalado e mantido, em parte, com a ajuda
financeira dos salesianos cooperadores e de recursos provenientes da Europa. Esses gabinetes atenderam gratuitamente a centenas de adolescentes.
Logo que a informática se tornou mais importante, o Cesam-MG se preparou para
oferecer aos jovens um curso nessa área.
Tanto o Cesam de Minas como o do Distrito Federal contaram, durante alguns anos,
com a ajuda do Senac, que lhes cedia professores.
Em Goiânia, o Cesam fez parceria com um dentista que, uma vez por semana, atendia
gratuitamente seus adolescentes. Algum tempo depois, com a ajuda desse mesmo dentista,
foi possível realizar uma parceria com o INPS (hoje INSS) e, assim, foi ampliado o número de
atendimentos. É provável que essa parceria tenha sido possível porque uma profissional do
INPS já colaborava com o Cesam, dando uma ótima formação aos adolescentes sobre seus
direitos no órgão. Essa formação, como já foi lembrado, era feita durante o curso de preparação dos adolescentes para ingresso no mercado de trabalho.
No Rio de Janeiro, o Cesam criou o Centro Juvenil para crianças de 9 a 16 anos. Mais
tarde, a administração inspetorial desmembrou do Cesam essa obra, o que parece ter sido
medida infeliz, pois provocou um aumento dos custos de manutenção, o que contribuiu
para sua extinção, antes da do Cesam-RJ. Quando esta ocorreu, em 2017, o Centro Juvenil
também seria desativado, mas teve ainda uma breve sobrevida.

22.1 Envolvimento das famílias
Hoje não se admite um atendimento social a crianças e adolescentes que não envolva
suas famílias em seu processo socioeducativo. Isso, porém, não foi sempre assim. Ao contrário, até a aprovação da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), crianças e
adolescentes eram separados de suas famílias por motivos fúteis.
Antes mesmo das exigências impostas pelos diversos conselhos da Assistência Social,
a Inspetoria São João Bosco já insistia no envolvimento das famílias na educação de suas
crianças e adolescentes atendidos em suas obras sociais.
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•

visita às famílias dos adolescentes antes de confirmar seu ingresso no Cesam. Essa visita, além de servir para confirmar os dados cadastrais do adolescente inscrito no Programa do Cesam, tinha como objetivo envolver a
família, desde o início, no processo socioeducativo executado pelo Cesam;

•

reuniões mensais com as famílias, tendo como foco principal o apoio pedagógico, para que as famílias pudessem oferecer aos filhos uma educação
mais aprimorada e para que não houvesse conflito entre a educação oferecida pelo Cesam e a educação no dia a dia pelas famílias;

•

participação das famílias em eventos significativos do Cesam, como suas
celebrações festivas.

22.2 Celebrações e Festas no Cesam
Dom Bosco gostava de festas. No Oratório de Valdocco, terminada uma festa, começava a preparação para outra. Herdando o espírito de Dom Bosco, que chamamos
de “espírito salesiano”, também hoje são abundantes as festas e celebrações nas obras
e instituições da Inspetoria São João Bosco. O Cesam não foge à regra. Pelo contrário,
realiza várias festas e celebrações ao longo do ano. A principal delas, pelo menos do
ponto de vista do número de participantes e da pompa com que é realizada, é a “Festa
do Cesam”.
A “Festa do Cesam” é realizada, em todas as unidades do Cesam, normalmente
no mês de agosto, coincidindo com uma homenagem a Dom Bosco, que nasceu nesse
mês, no dia 16 de agosto de 1815.
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Não seria exagero dizer que foi o Cesam quem levou a ISJB a perceber a importância
do envolvimento das famílias no atendimento socioeducativo que ela realiza em suas instituições. De fato, esse envolvimento fez parte do projeto do Cesam desde suas origens e era
realizado em três modalidades:
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Para não pesar muito em suas finanças, todas as unidades contam com doações
e parcerias. Graças a essas doações, é sempre possível fazer um sorteio com prêmios
atraentes, como bicicletas, notebooks, tablets, etc.
Como acontecia já no tempo de Dom Bosco, um bom lanche é coisa que não
pode faltar. Nos últimos anos, as unidades têm oferecido feijão tropeiro, cachorro
quente, doces e refrigerantes.
Como, no dia da festa, o Cesam abre as portas também para certo número de
familiares dos adolescentes atendidos; o número de participantes é grande. E a festa
dura toda uma tarde, com diversos tipos de lazer para a meninada e até para os adultos. Não é raro haver também oficinas de arte e artesanato, sobretudo para os pais.
Para o bom andamento de tudo, o Cesam conta não somente com a presença de
seus colaboradores remunerados, mas também com a ajuda de voluntários.
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23. A vida do Cesam cada vez mais difícil
Todas as mudanças trazidas pelas modificações na legislação do trabalho do menor,
vistas nas páginas anteriores, ocasionaram dificuldades à vida do Cesam. A legislação sobre
o trabalho do menor, sobretudo no que tange à sua idade para ingresso no mercado de trabalho, foi demonstrada acima, com detalhes, para mostrar como, desde seus primeiros anos,
a vida do Cesam vem sendo cada vez mais difícil.
Quando estava em vigor a Constituição de 1967, o adolescente podia permanecer
no Cesam por seis anos. Como apenas a 4a série do primeiro grau (hoje 4o ano do ensino
fundamental) era exigida para a admissão ao Cesam, o adolescente podia ser admitido com
12 anos e permanecer até os 18 anos. Era comum o adolescente permanecer no Cesam mais
de quatro anos.
Ora, sabemos que a rotatividade entre os adolescentes atendidos aumenta os custos
do Cesam.
Em 1990, houve uma significativa privatização de empresas. Isso provocou a diminuição de vagas para o Cesam em várias delas.
A Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000) aumentou muito os custos do Cesam,
sem facilitar o crescimento da receita. Com efeito, o aprendiz não pode ser contratado por
mais de dois anos e tem de passar por uma parte teórica no Cesam e uma parte prática
numa empresa. Isso complica a administração do auxílio transporte (vale ou cartão), pois ora
o adolescente se dirige à empresa, onde faz a parte prática, ora se dirige ao local onde faz
a parte teórica. Para ministrar a parte teórica do programa de aprendizagem, o Cesam tem
necessidade de um grupo de instrutores qualificados e bem remunerados.
Precisa também de uma “secretaria de aprendizagem” bem organizada e qualificada
para atender às necessidades da prestação de contas ao Ministério do Trabalho e Emprego,
organizando registros e fichas dos adolescentes, relatórios e calendários dos programas de

24. Duas iniciativas que não prosperaram
Colocamos a seguir um pequeno resumo de duas instituições que não foram bemsucedidas. Ambas pretendiam realizar um atendimento semelhante ao do Cesam e tiveram
como mentores um salesiano.

24.1 A Associação Sanjoanense de
Assistência ao Menor (ASAM)
Foi criada em São João del-Rei, em outubro de 1985. Hoje está inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 20.314.068/0001-52. Tem seu endereço na Rua
Padre Questor, nº 135 - bairro São Caetano, CEP 36309-020, São João del-Rei-MG. Seu fundador foi o promotor de Justiça da Vara da Infância, Cássio de Oliveira Rosa.
Provavelmente, por conhecer algo da pedagogia salesiana, o promotor convidou o
padre Oscar de Faria Campos, na época, pároco da Paróquia São João Bosco, para fazer parte
da instituição nascente. O padre Oscar preferiu indicar o padre Raimundo Dilermando Afonso, mais conhecido como padre Marreco, para atender ao pedido do promotor.
O promotor Cássio queria mudar a forma de se trabalhar com menores, passando de
um atendimento marcado pela repressão a um atendimento preventivo.
Desde sua fundação, a ASAM já procurava colocar adolescentes prestando serviços a
alguma empresa, mediante remuneração. Fazia, ou pelo menos pretendia fazer, o acompanhamento dos adolescentes junto às empresas e junto às escolas. Até aqui, um atendimento
bem semelhante ao serviço prestado pelo Cesam. Na prática, porém, a ASAM se distanciava
do Cesam, pois não trabalhava de forma legalizada.
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Como se isso não bastasse, a nova Lei da Aprendizagem favoreceu o surgimento
de numerosas instituições que, não tendo o mesmo compromisso e a mesma burocracia
imposta pela lei, tornam-se concorrentes privilegiadas, que tiram do Cesam contratos importantes para a sua sustentabilidade econômico-financeira, o que pode provocar até sua
extinção, como aconteceu com o Cesam-RJ.
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aprendizagem, com descrição das datas de atividades teóricas e práticas, previstos pelas
Portarias de números 615/2007; 723/2012; 1003 e 1005/2012, que exigem apresentação
mensal dos dados na fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho de cada localidade, além de despesas com alimentação e constante oferta de uniforme que, se for obrigatório, não pode ter custos para o aprendiz.

HISTÓRIA DO CESAM
PRIMEIRA PARTE | O Cesam antes da Lei nº 10.097/2000

72

Tendo sido o promotor transferido para outra cidade, a instituição ficou sem um responsável e sem uma sede. Começou a passar por inúmeras dificuldades. A ASAM foi, então,
assumida pelo padre Marreco, que colocou sua sede no atual endereço e, até hoje, é o seu
administrador, apesar de já não ser o seu presidente legal.
Mais tarde, promotores do Ministério do Trabalho se mostraram incomodados com
as irregularidades da instituição. Talvez por consideração aos salesianos, particularmente
ao padre Raimundo Dilermando Afonso, e vendo o bem que a ASAM fazia aos adolescentes
de famílias pobres, fecharam um pouco os olhos. Mas é de nosso conhecimento que houve
uma intervenção do Ministério Público do Trabalho na ASAM. Como sói acontecer com projetos pessoais, a ASAM está em decadência.
Devido a problemas financeiros e à falta de colaboradores voluntários, ela não cumpre hoje seu propósito de fazer um acompanhamento completo dos adolescentes na escola,
família e empresas. Aliás, nem consegue colocar seus jovens na força de trabalho das empresas. Em setembro de 2017, a ASAM tinha apenas oito adolescentes colocados em empresas. Além disso, ainda não trabalha com o Programa Adolescente Aprendiz, mas, segundo
o padre Marreco, ela vai ter de deixar o Programa Adolescente Trabalhador e migrar para o
Programa Adolescente Aprendiz.
Ao tentar diversificar suas atividades, atuando também nos setores da arte e do turismo, a ASAM se complicou ainda mais. Perdeu seu foco, tendo dificuldades para inserir seus
jovens no mercado de trabalho e sofrendo atritos com o Ministério do Trabalho. A ASAM
colocou em seu estatuto a Banda Salesiana Meninos e Meninas de Dom Bosco. É uma forma
de manter o nome da ASAM. Será também uma forma de manter a banda sem preocupar-se
em demasia com sua administração?
Criada em 2001, a Banda Salesiana Meninos e Meninas de Dom Bosco tem um nome
bem consolidado dentro e fora da cidade de São João del-Rei. É muito solicitada para abrilhantar eventos religiosos, civis e culturais também fora do Município e até fora do Estado
de Minas Gerais.
Segundo o padre Marreco, graças à banda, muitos jovens mudaram sua trajetória de
vida. Houve até quem se tornasse músico profissional e seguisse carreira no Exército.

24.2 A Unidade dos Trabalhadores Mirins
de Ponte Nova (UTM)

Incluímos também algumas informações sobre a Unidade dos Trabalhadores Mirins
de Ponte Nova (UTM) porque a instituição foi idealizada pelo padre salesiano Ademir Ragazzi que, como diretor do Colégio Salesiano Dom Helvécio e secretário municipal de Educação,
não só foi o mentor da UTM, mas envolveu de cheio o Colégio Salesiano na instituição. Além
disso, padre Ademir colocou em ação na UTM um programa muito semelhante ao do Cesam.

Num trabalho escrito em 1986 por este autor, e que se encontra no Centro Salesiano
de Documentação e Pesquisa, em Barbacena, há um capítulo com apresentação completa e
detalhada sobre a UTM.
A UTM foi criada em Ponte Nova por uma Lei Municipal em 1º-6-1983. Diz seu artigo 1o:
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A UTM foi criada numa parceria entre a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, o Colégio
Salesiano Dom Helvécio e a Associação Ponte-Novense de Proteção à Criança (APPC), que se
tornou a mantenedora da UTM.

Fica criada em Ponte Nova a Unidade de Trabalhadores Mirins, destinada à guarda de
veículos em logradouros e vias públicas desta cidade, previamente determinados pela Prefeitura, e a servir, mediante remuneração, a entidades de cunho oficial ou particular.

Apesar das muitas críticas, a UTM cresceu rapidamente, chegando a colocar quase
cem adolescentes nas ruas da cidade. Uns poucos deles (apenas nove em 1986) foram sublocados para prestar serviços a empresas da cidade, à semelhança do que faz o Cesam. Talvez
seguindo o estilo do padre Ademir Ragazzi, um salesiano muito ativo, foram criadas uma
sorveteria em Ponte Nova (Sorveteria Mosteiro) e outra em Guarapiranga, além de duas hortas comunitárias, uma diversificação que tornou ainda mais complexo o trabalho da UTM.
Os adolescentes que trabalhavam nos estacionamentos tinham suas CTPS assinadas,
mas seu salário dependia do que conseguissem arrecadar.
O maior contingente de trabalhadores era dos vendedores de picolés. Trabalhavam
não somente em Ponte Nova, mas também em cidades vizinhas. Eram 31 pontos onde recebiam os picolés a serem vendidos. Não tinham suas CTPS assinadas e recebiam apenas 40%
do valor arrecadado com a venda dos picolés.
Dos adolescentes que trabalhavam nas hortas comunitárias, 20 apenas tinham suas
CTPS assinadas, mas recebiam como remuneração apenas um percentual sobre a arrecadação adquirida com a venda dos produtos das hortas, além de poderem levar algum produto
para suas famílias.
A UTM recuperou também um parque municipal situado a dois quilômetros de Ponte
Nova. Projetava-se criar ali algumas possibilidades de esporte e lazer.
Além da parceria entre a Prefeitura e duas instituições, consideramos como ponto positivo da UTM o fato de contar com bom número de voluntários. Outro merecimento da UTM é ter
despertado a sociedade ponte-novense para o problema das famílias e, sobretudo, dos adolescentes pobres. O Colégio Salesiano Dom Helvécio apareceu mais como instituição interessada
na melhoria de vida desses adolescentes, muitos dos quais perambulavam pelas ruas da cidade.
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O teor desse artigo já nos mostra o quanto essa instituição, embora tendo à frente um
salesiano, dista da filosofia do Cesam. Por motivos óbvios, nenhum Cesam aceitaria colocar
seus jovens trabalhando em ruas e praças de uma cidade. É verdade que a Prefeitura liberou
seis professoras, que foram treinadas para acompanhar e orientar os adolescentes em seus locais de trabalho. Mas, por si mesmo, trata-se de um trabalho com forte tendência a perder o caráter educativo e, o que é pior, não prepara os adolescentes para serem futuros trabalhadores.
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O lado mais fraco da parceria era depender da Prefeitura, que arcava com boa parte
das despesas da UTM, pois tudo poderia mudar quando cessasse o mandato de um prefeito
e outro assumisse o poder. Foi justamente isso que aconteceu. O substituto do prefeito que
criou a UTM foi o padre Ademir Ragazzi, que teve um mandato conturbado, mas manteve
a UTM.
Uma pesquisa sobre a atual situação da entidade, feita por telefone junto a um morador de Ponte Nova, revelou que a UTM não existe mais. Desapareceu pouco depois que o
padre Ademir Ragazzi deixou Ponte Nova e foi dirigir o Cesam-DF.
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O Cesam após a Lei nº 10.097/2000

Nossa visão dos fatos pode parecer pessimista em relação ao atendimento no Cesam,
desde que, em virtude da mudança na lei, ele foi forçado a migrar do Programa Adolescente
Trabalhador para o Programa Adolescente Aprendiz.
Além de complicar muito a administração do Cesam, o Programa de Aprendizagem
tornou burocráticas muitas de suas atividades. E sabemos que aquele clima de família que
existia anteriormente é fundamental para a eficácia do processo educativo. Adotar o Sistema Preventivo de Dom Bosco é de extrema importância para a educação integral de crianças, adolescentes e jovens. Pode até ser que o Programa de Aprendizagem leve alguma vantagem na profissionalização do adolescente, mas o Programa Adolescente Trabalhador era
muito mais eficaz na formação humana e cristã dos jovens, e em sua motivação para que
desejassem continuar ativos no mundo do trabalho.
Hoje, para cumprir a lei, o Cesam tornou-se mais técnico e tem de cumprir muitas
normas burocráticas. Isso exige contratar instrutores, seguir critérios, adotar conteúdos e até
planos de aulas, estabelecidos por terceiros, etc. De per si, isso pouco ou nada contribui para
a formação humana e cristã dos adolescentes. Atualmente, o Cesam está enfrentando mais
dificuldades para motivar os jovens para o bem.
Outro problema sério é a ameaça à sustentabilidade do Cesam. Tão sério que consideramos o Cesam uma instituição de futuro incerto. Prova disso (ao que parece) é a extinção
do Cesam-RJ, em agosto de 2017. Certamente ele estaria em pleno vigor se tivesse continuado apenas com o Programa Adolescente Trabalhador.

2. A migração do Cesam para o Programa
de Aprendizagem
Quando tomou conhecimento da Lei nº 10.097/2000, o Cesam pensou que ela não
teria grande incidência sobre seu funcionamento nem prejudicaria muito a forma de trabalhar dos salesianos. Quando se viu forçado a migrar para os Programas de Aprendizagem,
convocou uma reunião da qual participaram o inspetor, o delegado do Sistema Salesiano
de Educação Popular, educadores das diversas unidades do Cesam, membros e educadores
de outras entidades para discutir o assunto. Foram tomadas algumas decisões, mas não foi
possível o Cesam continuar atuando nos moldes do seu projeto original. O Cesam pensou
que poderia ser como antes, com base no que prescreve a própria a Lei da Aprendizagem,
em seu artigo 430:
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Como indica o título, esta segunda parte da História do Cesam focaliza o período posterior à virada do milênio, mais precisamente a partir do ano 2000, quando entrou em vigor
a nova Lei da Aprendizagem.

HISTÓRIA DO CESAM

1. Algumas considerações
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“Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas
suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras
entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber:
a) Escolas Técnicas de Educação;
b) entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e
a educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1o As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao
desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo
de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados.
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A lei diz que a demanda poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em
formação técnico-profissional metódica. Não diz que essas entidades são obrigadas a
suprir os Serviços Nacionais de Aprendizagem, conhecidos como sistema 5 S.
Além disso, impunha a essas entidades sem fins lucrativos várias condições que nenhum Cesam tinha em 2003, ano em que as unidades começaram a trabalhar com Programas de Aprendizagem.
A bem da verdade, devemos dizer que o Ministério Público do Trabalho (MPT)15 não
tinha o direito de exigir que o Cesam deixasse o Programa Adolescente Trabalhador e passasse a trabalhar com o Programa Adolescente Aprendiz. O próprio Ministério não tinha a
estrutura e as condições exigidas pela Lei da Aprendizagem.
Ficou parecendo que o Ministério Público tinha uma meta a cumprir e obrigou entidades sem fins lucrativos a dar sua parcela de contribuição para o sucesso do Programa de
Aprendizagem.
Falamos de sucesso, mas a impressão que nos é passada, desde o início até hoje, é de
que o Ministério Público está preocupado apenas com o número de aprendizes, pouco se
importando com a qualidade da aprendizagem.
O Ministério do Trabalho16 tem como meta 1,7 milhão de jovens aprendizes dentro
do Plano Plurianual 2016-2019. Em 13 de agosto de 2015, o número de aprendizes já havia
chegado a 1286007, superando em quase 60 mil a meta prevista para o Plano Plurianual
2012-2015.
Em setembro de 2017, percebemos que o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, tendo em vista a criação do Plano Nacional de Aprendizagem (PNAP), têm
15 Ministério Público do Trabalho (MPT) é um ramo do Ministério Público cujas atribuições principais são fiscalizar o

cumprimento da legislação trabalhista, regularizar e mediar as relações entre empregados e empregadores nos casos
em que há interesse público.
16 Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
Uma das primeiras iniciativas do governo implantado no Brasil pela Revolução de 1930, em novembro daquele ano, foi
a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio por Getúlio Vargas. De lá para cá, o órgão teve alterações nas
atribuições e mudou de denominação várias vezes. Tornou-se finalmente uma Secretaria do Ministério da Fazenda e foi
oficialmente extinto em 1º de janeiro de 2019.

Isso criou um problema sério para o Cesam, que tem foco na qualidade e, ao mesmo tempo, tem de concorrer com grande número de instituições que começaram a trabalhar com o
Programa de Aprendizagem com objetivos diferentes da proposta do Cesam. E, ao que parece,
muitas dessas instituições, ao trabalhar com adolescentes aprendizes, estão focadas mais na arrecadação que na educação.
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defendido a ideia de uma aprendizagem mais organizada e preocupam-se com a redução
de aprendizes no Brasil. Isso é percebido nas reuniões, em que fica evidente certa manipulação dos empresários para reduzir as cotas de aprendizagem no Brasil, tentativa que o MTB
não aprova. Por isso, está aliado às entidades sem fins lucrativos.

Sinal disso é o fato de trabalharem com um número reduzido de colaboradores. Ora, é justamente a folha de pagamento que mais pesa na manutenção das obras sociais que buscam realizar um trabalho de qualidade, ainda mais quando se trata de educação, de formação humana.
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Para atender aprendizes, o Cesam, tem de elaborar, com abundância de detalhes, um
“Programa de Aprendizagem”. De início o Cesam criou um Programa de Aprendizagem em
serviços administrativos. Como já sublocava adolescentes em alguns bancos, principalmente na CEF e no Banestes, o Cesam teve de produzir logo um Programa de Aprendizagem em
Serviços Bancários, obedecendo a diretrizes emanadas pelo MTB e Febraban.
Tendo em vista os concorrentes que vêm conquistando alguns de seus espaços, o
Cesam começou a elaborar novos programas de aprendizagem. É condição para que possa
ampliar suas possibilidades de crescer e, assim, garantir sustentabilidade econômico-financeira.

4. A formação teórica
A Lei nº 10.097/2000 não estabelece a carga horária de aprendizagem prática nem
a de aprendizagem teórica. Isso ficou para regulamentação posterior. Como não foram estabelecidas em lei, as cargas horárias ficaram a critério da Superintendência Regional do
Trabalho (SRT) de cada Município.
Em 2002, por uma articulação e mobilização do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Vitória (Concav), da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE-ES), da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região e entidades sem
fins lucrativos que faziam qualificação de adolescentes, inclusive o Cesam, tendo em pauta
garantir oferta diferenciada no que se refere ao Programa de Aprendizagem. Pela Resolução
nº 03/2003 do Concav, garantiu-se, no Programa de Aprendizagem, que a formação prática
do aprendiz teria, no máximo, 60%, e a formação teórica, no mínimo, 40% da carga horária
total do curso. E a carga horária diária, contemplando teoria e prática, não poderia ultrapassar quatro horas. Essa resolução continua em vigor até o presente momento.
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3. O Programa de Aprendizagem
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Há um conjunto de disciplinas que são obrigatórias, conforme estabelece a Portaria
nº 723/2012 e o Catálogo Nacional de Aprendizagem para todos os programas de aprendizagem, e já está determinado também o percentual de sua carga horária. Entretanto, no
Espírito Santo, permanece a obrigatoriedade de 40% de carga horária teórica.

5. A formação prática
A Lei da Aprendizagem permite que a instituição que tenha as condições necessárias faça também a formação prática do aprendiz. Poucas instituições têm tais condições.
Nenhuma unidade do Cesam tem possibilidade de oferecer a formação prática. Por isso fazem a formação teórica e encaminham seus aprendizes a uma empresa ou instituição onde
possam fazer a prática. Para tanto, celebra contratos com empresas ou instituições que assumem a formação prática do aprendiz.
Em 2017, surgiram propostas de atendimento para as cotas sociais, permitindo a elaboração de cursos com atividades práticas que pudessem ser executadas na própria entidade formadora. No entanto, para isso, seria necessária autorização especial do MTB e que os
aprendizes atendessem às exigências de risco social (abrigos, PCD, medidas socioeducativas, LGBT, etc.).
Como é possível averiguar pelo contrato que colocamos em anexo (pág. 92), o Cesam
tem responsabilidade também em relação à formação prática. Isso porque é, sobretudo ele,
o responsável pela aprendizagem. É o Cesam que se responsabiliza pela certificação dos
aprendizes, exigida pela Lei nº 10.097, no artigo 430, § 2º.
A lei permite que uma instituição se responsabilize apenas pela formação teórica, cabendo à empresa ou instituição que admite o adolescente para fazer a formação prática
assinar com ele o contrato de aprendizagem.
Há alguns casos em que o Cesam é contratado para oferecer apenas a formação teórica do aprendiz. Esses casos são poucos, variando de unidade para unidade, mas são os
mais recomendáveis, pois diminuem muito o risco que o Cesam corre pelo fato de assinar o
contrato de aprendizagem com os jovens.
Como é possível perceber, o contrato de aprendizagem que o Cesam celebra com as
empresas ou instituições é bem diferente do contrato de prestação de serviços firmado para
a sublocação de adolescentes trabalhadores.

6. A multiplicidade de relatórios
Um dos grandes entraves ao desenvolvimento brasileiro é o excesso de burocracia, com
repercussões em diversos campos. Entidades educacionais e filantrópicas não ficam imunes à
praga.

Para algumas instituições, em todos os meses, e, para outras, a cada ano, o Cesam tem de
apresentar relatórios demonstrando a execução dos serviços de aprendizagem e o atendimento
às famílias dos aprendizes. É um trabalho complicado, até porque o Cesam deve fazer esses relatórios atendendo ao formato diferenciado de cada uma das instituições. Para o relatório da filantropia, há um conjunto de indicadores que, de certa forma, determinam o conteúdo do relatório.
Quanto à prestação de contas ao Centro Inspetorial, a ISJB criou a avaliação gerencial
mensal (AGM), que deve ser feita com a assistência de colaborador lotado no Centro Inspetorial. De acordo com indicadores preestabelecidos, são avaliados resultados relativos à
assistência social e à situação econômico-financeira do Cesam.
Para garantir o rigor da avaliação e prestação de contas, a ISJB adquiriu um sistema
de informática em que o Cesam deve lançar uma série de dados que têm como referência indicadores estabelecidos no Projeto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS), que todas as
unidades da ISJB elaboraram com base no Plano Orgânico Inspetorial. Tais indicadores são
estabelecidos com referência a metas que devem ser alcançadas de acordo com o conteúdo
e os prazos previstos no PEPS.
Cada Cesam precisa fornecer ao Centro Inspetorial, no prazo estabelecido, todos os
dados requeridos para que seja possível a consolidação dos dados a serem analisados na
AGM, que é realizada no Centro Inspetorial todos os meses. Os prazos e as datas das AGM,
tanto de cada Cesam como do Centro Inspetorial, são estabelecidos nos respectivos calendários.

7. O Programa de Aprendizagem e a
sustentabilidade do Cesam

A migração do Programa Adolescente Trabalhador para o Programa Adolescente
Aprendiz acarretou grave ameaça à sustentabilidade do Cesam. Com efeito, ocasionou significativo aumento do custo Cesam, com redução simultânea de suas receitas. Eis alguns
pontos de aumento das despesas do Cesam ao abraçar o Programa de Aprendizagem:

HISTÓRIA DO CESAM

Observação: as considerações que fazemos a seguir não são uma crítica no sentido popular desse termo, pois sabemos que as exigências postas ao Cesam são decorrentes do contexto em que o Brasil e suas instituições se encontram em nossos dias.
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A prestação de contas ao Sistema Único da Assistência Social; ao Ministério Público do
Trabalho; às empresas contratantes; o envio de cópia de toda a documentação do aprendiz ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Conselho Municipal da Assistência Social, o acompanhamento todo documentado do aprendiz, inclusive em sistemas ERP
adquiridos pela ISJB, os certificados, etc., infernizam a vida do Cesam. Além disso, por ser entidade filantrópica, o Cesam é obrigado a prestar contas ao Conselho Nacional da Assistência Social
(CNAS) e ao Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS).

HISTÓRIA DO CESAM

7.1 A adequação do espaço físico
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Como o Cesam é o responsável pela formação teórica do Programa de Aprendizagem,
foi obrigado a ampliar ou adequar seus espaços físicos para o atendimento. Isso pesou sobretudo sobre o Cesam-MG e o Cesam-ES. Vejamos cada caso.
a) Cesam-MG
Em 2010, o Cesam-MG construiu um conjunto de salas de atividades (salas de aulas)
no quarto andar do Colégio Salesiano de Belo Horizonte. Mesmo assim, foi obrigado a alugar
algumas salas no Colégio Pio XII, na Avenida do Contorno, nº 8.902, no bairro Santo Agostinho. No início de 2013 (janeiro e fevereiro), o Cesam construiu quatro salas num barracão
que servia de depósito para móveis recuperáveis do Colégio Salesiano de Belo Horizonte.
Assim, livrou-se do aluguel no Colégio Pio XII. Em 2015, a sede do Cesam-MG foi transferida
para um prédio situado na Rua Josué de Menezes, nº 240, no bairro Nova Gameleira, que
antes abrigava os estudantes de Teologia da ISJB. O espaço foi adequado e transformou-se
em ótima estrutura para o atendimento dos aprendizes.
b) Cesam-GO
O Cesam-GO foi o que menos gastou com adequação do seu espaço físico, em razão
do Programa de Aprendizagem. É que passou a usar todo o espaço disponível do prédio do
Colégio Ateneu Salesiano Dom Bosco.
c) Cesam-DF
Para abrigar o Cesam-DF, a ISJB fez no prédio do Centro Miguel Magone (Cemim),
situado na QNN 31, Lote I J, uma reforma tão grande que, talvez, tivesse gastado menos
construindo um novo prédio.
d) Cesam-RJ
O Cesam-RJ, mesmo depois de fazer algumas adequações no prédio situado na Rua
Luiz Zanchetta, nº 134, no Riachuelo, precisou ocupar também salas no Centro Juvenil, no
alto da colina onde ficam o Instituto São Francisco de Sales e o Salão Paroquial da Paróquia
São João Bosco.
e) Cesam-ES
O Cesam-ES ampliou sua ocupação de salas do Colégio Salesiano Nossa Senhora da
Vitória, que já dividia espaços com a Faculdade Salesiana de Vitória (hoje Centro Universitário Católico de Vitória). No princípio, usava gratuitamente esses espaços, mas depois começou a pagar uma parte do rateio de despesas entre as três instituições que usam o espaço:
Colégio, Centro Universitário e Cesam.
f) Cesam-TO
O Cesam-TO, como visto na primeira parte, foi criado como Programa de Aprendizagem, administrado pelo Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco, de Palmas. Não se aplica a ele

7.2 O aumento no quadro de pessoal
Vários são os motivos que obrigaram o Cesam a ampliar seu quadro de colaboradores
ao migrar para o Programa de Aprendizagem. O principal deles é, naturalmente, a contratação de mão de obra qualificada para conduzir as diversas atividades da formação teórica
dos aprendizes. São os instrutores, todos eles, com certificado de estudos de nível superior.
Um segundo motivo é a criação da Secretaria de Aprendizagem, indispensável para
garantir a documentação e os relatórios mensais a serem encaminhados à fiscalização do
Ministério do Trabalho e a outros órgãos públicos. Também essa Secretaria demanda a contratação de mais de um colaborador.
Como foram ampliados os espaços de atendimento e a movimentação de aprendizes
no prédio do Cesam para a participação nas atividades de formação teórica, ele teve de aumentar seu pessoal de conservação, além de contratar uma pessoa para cuidar da alimentação e outra para cuidar de outras atividades (arquivos de documentos, controle de entrada
e saída de adolescentes, etc.).
Também o Setor de Benefícios ficou mais desafiador, porque os aprendizes precisam
de vale-transporte ou cartão para sua locomoção, ora para a empresa onde recebem a formação prática, ora para a sede do Cesam, onde recebem formação teórica. Essa situação, pode-se dizer, foi decisiva para que a ISJB contratasse mais um módulo do sistema de controle
de benefícios de todos os colaboradores, o que implicou em mais custos para as unidades
do Cesam.
A Lei da Aprendizagem, em seu artigo 428, § 3°, determina que o jovem não pode
ficar por mais de dois anos num mesmo curso de aprendizagem. Isso faz com que o turnover
entre os aprendizes seja muito elevado. Como já lembramos, essa rotatividade encarece os
serviços prestados pelo Cesam, pois ele tem despesas para selecionar, preparar, admitir e
também para desligar os jovens.
Parece desnecessário dizer que também as despesas do Cesam com água, luz, papel,
material didático, etc., aumentaram após a migração do Programa Adolescente Trabalhador
para o Programa Adolescente Aprendiz.

HISTÓRIA DO CESAM

Em síntese, para todas as unidades, o investimento na criação ou ampliação de salas
para aulas e laboratórios de informática foi necessário e obrigatório para o atendimento ao
Programa de Aprendizagem, além do compartilhamento de estruturas já existentes.
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quase nada do que se refere às adequações que as demais unidades tiveram de fazer por
causa de migração para o Programa Adolescente Aprendiz.
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8. O peso administrativo do programa
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de aprendizagem
O Cesam foi sempre uma instituição muito complexa e, sobretudo, muito movimentada. Isso porque, todos os meses, há grande número de admissões e demissões de adolescentes.
Até que um adolescente possa ser admitido, já ocasionou uma grande movimentação
no Cesam, com várias etapas:
•

inscrição do adolescente;

•

escolha de candidatos entre os inscritos, tendo-se em vista o endereço de sua residência e das empresas que estão com vagas abertas para acolhida de adolescentes em
sua força de trabalho;

•

avaliação de sua condição de usuário do SUAS, feita por assistente social;

•

aprovação do candidato, levando-se em conta inclusive se está com a documentação em dia;

•

reunião com os pais e/ou responsáveis para lembrar-lhes seus compromissos e para
apresentar-lhes a proposta do Cesam, bem como seu jeito de trabalhar, etc.

Uma vez contratado, o adolescente recebe o uniforme e o vale-transporte (ou cartão), e começa a participar de uma primeira etapa da formação teórica cuja carga horária e
conteúdos variam de acordo com o programa de aprendizagem para o qual foi contratado.
É importante ressaltar que o contrato de aprendizagem celebrado com o adolescente
envolve também a empresa ou instituição onde fará a formação prática. Começa, então,
um acompanhamento do adolescente por parte da Secretaria de Aprendizagem e do colaborador responsável pelo seu acompanhamento na empresa ou instituição onde será sua
formação prática.
O Departamento de Pessoal do Cesam se debruça sobre os documentos e dados do
adolescente, cadastrando-o detalhadamente no sistema de informática, que servirá de base
para a elaboração da folha de pagamento, a concessão do vale ou cartão de transporte, a
movimentação do adolescente no Cesam e seu desligamento no fim do contrato de aprendizagem. Por determinação da ISJB, mantenedora das unidades do Cesam, desde 2018, elas
estão obrigadas a fazer a coleta de dados dos egressos.

9. Ganhos e perdas com o Programa de Aprendizagem
Na primeira parte desta narrativa, falamos sobre as reuniões de formação que eram
feitas com os adolescentes. Em algumas unidades a ausência dos adolescentes era grande,
por vários motivos. O adolescente que faltava sistematicamente, sem qualquer justificativa,
era demitido. Mas isso era insuficiente para garantir ao menos 90% de presença.

Embora o Programa de Aprendizagem tenha um currículo de matérias a ser observado rigorosamente, existe a possibilidade de se criar em momentos específicos de formação
humana e cristã para os aprendizes. Isso depende da criatividade de alguém que tenha coração de educador.
Aumentar os momentos de presença dos jovens na sede do Cesam é um dos ganhos
do Programa de Aprendizagem em relação ao Programa Adolescente Trabalhador. Mas duas
coisas, de certo modo, podem anular esse ganho: o excesso de formalidade imposto pela
natureza do Programa de Aprendizagem e o acúmulo de serviços, que tira dos educadores a
possibilidade de estar com os jovens, que ficam quase exclusivamente nas mãos dos instrutores, que têm um currículo de matérias a ser trabalhado com os aprendizes.
O peso administrativo do Cesam tem feito com que os ganhos que acabamos de mencionar fiquem mais no campo das possibilidades que no da efetivação real. Podemos dizer
que o excesso de tarefas administrativas e de formalismo são os pontos principais de perdas
para o Cesam ao adotar o Programa de Aprendizagem. O acúmulo de serviços, sobretudo
para os gestores, tem provocado estresse que, em alguns casos, chega a ser preocupante.
Ao falar de perdas, porém, estamos convictos de que a maior perda é a ameaça à
sustentabilidade do Cesam. De fato, estando focado na necessidade de cortar despesas, o
Cesam deixou de realizar muitas atividades formativas que proporcionava aos adolescentes.
Por outro lado, e apesar dessas dificuldades, o Cesam procurou diversificar seu campo
de atuação, buscando novas parcerias e novos cursos de aprendizagem. Investiu na captação de recursos por meio de projetos e doações. Fez uma revisão em todos os seus processos e procedimentos, visando a equacionar despesas, em vista de uma redução dos custos
sem perda da qualidade, focado sempre em atender bem os jovens e as empresas.
É de justiça lembrar que a Lei da Aprendizagem Profissional trouxe vários benefícios
para os adolescentes e jovens: formação profissional baseada em cursos técnicos com direito a certificação; jornada de trabalho de, no mínimo, quatro e, no máximo, seis horas; favoreceu a permanência do jovem na escola no período diurno e garantiu condições mínimas
para que o contrato de trabalho seja interrompido.
O modelo proposto pelo Ministério do Trabalho exigiu uma organização maior das
unidades do Cesam, inclusive com a contratação de mais profissionais de formações específicas. Essas exigências, aliás, vêm ao encontro da proposta do Cesam de oferecer aos jovens
um atendimento de qualidade.
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Com o Programa de Aprendizagem, a presença do adolescente no Cesam é facilitada
e é condição para que ele permaneça no Programa. De fato, a presença nas atividades teóricas é remunerada com o mesmo valor da presença na formação prática. Isso faz com que
o contato dos jovens com os educadores do Cesam seja muito maior do que no Programa
Adolescente Trabalhador. Seria uma boa oportunidade de se colocar em prática a assistência-presença, “coração do Sistema Preventivo de Dom Bosco”. Mas, como a assistência-presença
se dá sobretudo quando o jovem está num momento informal, as oportunidades de uma
verdadeira assistência-presença no Cesam diminuíram desde que começou a trabalhar com
o Programa Adolescente Aprendiz.
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ANEXOS
ANEXO 1
Fac-símile e texto italiano de um original do pioneiro
Contrato de trabalho criado e usado por Dom Bosco para garantir a seus jovens direitos essenciais e
definir os respectivos deveres nas relações trabalhistas
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ANEXO 2
Processos e procedimentos no Cesam após 2003
Nos anos 2015 e 2016, o Cesam elaborou, com a ajuda do Centro Inspetorial, o quadro dos processos e procedimentos a serem seguidos por todas as unidades do Cesam. Esse material se encontra na
intranet da ISJB, em arquivos pdf.

ANEXO 3
Vídeos e periódicos relativos às unidades do Cesam
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1 - Vídeos relativos a todo o Cesam
Encontram-se, no Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, em Barbacena-MG, 23 vídeos produzidos pelo Centro Inspetorial ou pelas diversas unidades do Cesam. Alguns desses são documentários
sobre o Cesam em geral. São os que mais interessam aqui. Mencionamos, a seguir, apenas alguns deles, com
um pequeno resumo sobre cada um.
Fazendo-se com o nome “Cesam” uma busca no site do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, vamos encontrar numerosos livros, vídeos e arquivos contendo algo sobre alguma das unidades do
Cesam. Há informações sobre o Cesam, inclusive em bibliografias não salesianas, até do exterior.
CESAM – O SONHO
Esse é um documentário sobre o Cesam-MG. Não consta o ano de sua produção, mas é, talvez, o
primeiro vídeo sobre o Cesam. Tem duração de 24 minutos.
CESAM, AJUDANTE DE SUPERMERCADO
Com apenas quatro minutos de duração, apresenta o Cesam preparando adolescentes para o mercado de trabalho. Não consta a data de sua produção, mas é um documentário dos primeiros anos do
Cesam-MG.
UMA CONQUISTA SOCIAL
Esse documentário, com duração de 20 minutos, foi produzido pelo Cesam-MG, em 1993. Ao que
parece, trata-se apenas de uma nova edição, com duração mais reduzida, do vídeo que traz o mesmo título.
CESAM
Esse é mais um vídeo sobre o Cesam-MG. Foi produzido em 1995, e tem duração de 28 minutos.
URUCUM
Esse vídeo é um documentário sobre o trabalho realizado pelos adolescentes do Cesam-DF, na preparação de mudas de flores nos canteiros da Novacap, em Brasília-DF. O vídeo foi produzido em 1996 e tem
duração de 27 minutos.
CESAM DOCUMENTÁRIO
Esse vídeo contém alguns depoimentos do padre Jairo de Matos sobre o Cesam. Foi produzido em
1998 e tem a duração de 11 minutos.

CESAM INSTITUCIONAL
Esse é um vídeo produzido pelo Centro Inspetorial, em 1998. Trata-se de um documentário com
duração de 11 minutos, mostrando o serviço prestado pelo Cesam à juventude pobre da área geográfica de
atuação da Inspetoria São João Bosco.
CESAM, UM DESAFIO SOCIAL
Nesse vídeo, o padre Jairo de Matos explica o que é o Cesam. Foi produzido em 1998 e tem 11 minutos de duração.
HOMENAGEM AO CESAM
Temos aqui um vídeo com o conteúdo transmitido pela TV Assembleia, em homenagem ao Cesam-MG,
em 1999, lembrando seus 26 anos de existência. São 49 minutos de duração.
CONTATO PILOTO
Esse não é um vídeo específico do Cesam. É um documentário sobre os trabalhos dos salesianos do
Brasil em favor da juventude. Faz menção aos serviços prestados pelo Cesam à juventude pobre. Foi produzido em 2006 e tem duração de 26 minutos.
2 - Periódicos produzidos pelas unidades do Cesam
Várias unidades tiveram seus periódicos. Muitos deles se encontram no Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa em Barbacena-MG. Ajudam-nos a ter uma noção da vida nas unidades que os publicaram. Eis alguns exemplos:
1 - O Cesam-MG manteve, durante alguns anos, um jornal com o nome de Olho Vivo. Era um periódico mensal, retratando bem a vida da unidade.
2 - O Cesam-DF manteve, durante alguns anos, o Jornal Integração. Era um jornal interessante, mas
de publicação irregular. Era impresso quando havia matéria importante.
3 - O Cesam-RJ manteve, durante alguns anos, um jornalzinho com o nome de Salé Jornal. Esse
periódico era bimestral.
4 - A Presença Salesiana de Vitória-ES manteve, durante vários anos, um jornal mensal, no qual cada
instituição da Presença colocava suas notícias.

ANEXO 4
Modelo de contrato para adolescente trabalhador
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA
Pelo presente Convênio Particular de Cooperação Socioeducativa, de um lado A INSPETORIA
SÃO JOÃO BOSCO - CENTRO SALESIANO DO ADOLESCENTE TRABALHADOR - Cesam, instituição de educação e assistência social, sem finalidade lucrativa, com sede na .........................., fone nº ........................... fax
nº. ............................ na cidade de ...................................................., inscrita no CGC/MF sob o nº ...................................
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UMA CONQUISTA SOCIAL
Também esse vídeo é um documentário sobre o Cesam-MG. Não menciona o ano de sua produção.
Pela idade em que os adolescentes ingressavam no Cesam (14 anos), pelo fato de só atender adolescentes
de sexo masculino e pelo vocabulário (usa o termo “menor carente”), vê-se que não é um vídeo muito recente. É do tempo em que o irmão Antônio Carlos era diretor do Cesam-MG. Duração de 26 minutos.
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, adiante denominada simplesmente CONVENIADA, neste ato representada pelo seu Diretor abaixo assinado, e de outro lado a Empresa ............................... , com sede ...................................... CEP ................................. fone
nº ................................... fax nº. ..................................., inscrita no CGC/MF sob o nº ......................................, inscrição
estadual nº..................................., adiante denominada simplesmente CONVENIANTE e neste ato representada
pelo (a) Sr(a). têm justo e acertado que, tendo em vista a necessidade de participação da sociedade na promoção do adolescente empobrecido, assegurando-lhe educação, profissionalização e dignidade, através
do trabalho; e considerando a vasta experiência da ISJB - Cesam (CONVENIADA) na educação de crianças e
adolescentes pertencentes às classes empobrecidas; e considerando, também, as disposições contidas na
Lei n.º 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - resolvem celebrar o presente Convênio de Cooperação Socioeducativa, sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA O presente Convênio tem por finalidade oferecer aos adolescentes empobrecidos, assistidos e com vínculo empregatício com a CONVENIADA, a oportunidade de exercer atividade
laborativa em local a ser determinado pela CONVENIANTE, tendo em vista a sua formação humana e social,
bem como a sua inserção no mercado de trabalho formal.
CLÁUSULA SEGUNDA A atividade laborativa de que trata a cláusula primeira, estará sujeita à Legislação Trabalhista que rege o trabalho do menor adolescente.
CLÁUSULA TERCEIRA Para serem encaminhados à CONVENIANTE, os adolescentes devem ter completado 14 (quatorze) anos de idade e estarem estudando. Na CONVENIANTE os adolescentes exercerão atividades que possibilitem a aprendizagem e o desenvolvimento funcional compatíveis com a sua condição
de adolescentes e serão supervisionados por profissionais da CONVENIADA.
PARÁGRAFO ÚNICO A CONVENIANTE firma o presente Convênio relativamente a ................. (............)
adolescentes, e comunicará à CONVENIADA, por escrito, com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis, a
necessidade de alteração do número de adolescentes colocados à sua disposição.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA (ISJB Cesam)
CLÁUSULA QUARTA Cabe à CONVENIADA selecionar os adolescentes, prepará-los e encaminhá-los
à CONVENIANTE, devidamente uniformizados e com registro na CTPS.
CLÁUSULA QUINTA É obrigação da CONVENIADA supervisionar as atividades dos adolescentes, em
colaboração com a CONVENIANTE. Esta supervisão será efetivada através de visitas de funcionários da CONVENIADA à CONVENIANTE, entrevistas, reuniões, bem como através de contatos formais e informais com os
adolescentes.
CLÁUSULA SEXTA Caberá à CONVENIADA toda a responsabilidade referente às obrigações sociais
e trabalhistas que dizem respeito ao adolescente encaminhado à CONVENIANTE, tais como: pagamento
de salários, INSS, FGTS, Férias, PIS, Acidente de Trabalho, Aviso Prévio, Rescisões de Contrato de Trabalho e
outros.
CLÁUSULA SÉTIMA A CONVENIADA se responsabiliza pela escala de férias dos adolescentes colocados à disposição da CONVENIANTE, encaminhando, na época certa, os respectivos substitutos, mediante o
pagamento pela CONVENIANTE, da compensação dos serviços prestados pelo(s) substituto(s), obedecido o
disposto na cláusula décima segunda.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIANTE
CLÁUSULA OITAVA A CONVENIANTE se compromete a colaborar com a CONVENIADA na supervisão
e na avaliação dos adolescentes colocados à sua disposição, assegurando aos profissionais da CONVENIADA
o acesso aos locais de trabalho dos adolescentes, de modo a lhes facilitar o desempenho das funções de
acompanhamento e supervisão.
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PARÁGRAFO ÚNICO A substituição dos adolescentes em gozo de férias será feita somente se for de
interesse da CONVENIANTE.

CLÁUSULA NONA A título de cooperação com a CONVENIADA em sua ação socioeducativa, a CONVENIANTE se compromete a informá-la a respeito do comportamento, atitudes, eficiência, educação e progresso do adolescente, quando solicitada e sempre que o julgar necessário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Em caso de falta grave, a CONVENIANTE deverá comunicar imediatamente à
CONVENIADA, por escrito, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO A CONVENIADA se obriga a colaborar na apuração das causas de eventuais
extravios, perdas ou furtos de documentos ou qualquer objeto entregue ao adolescente, sendo que a CONVENIANTE procura impedir o transporte de valores e quaisquer títulos representativos de valores, pelos
adolescentes colocados à sua disposição. Em caso de perda, extravio ou furto de valores ou títulos representativos de quaisquer valores, pelos adolescentes, a CONVENIADA se exime de qualquer responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA Cabe à CONVENIANTE fazer o controle e a anotação diária do horário de trabalho pelo adolescente (exigindo a sua assinatura em folha de ponto ou cartão), remetendo mensalmente à
CONVENIADA todos os controles devidamente assinados e rubricados pela CONVENIANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONVENIANTE se compromete a estabelecer horário de trabalho
para o adolescente, diurno e de até o máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, compatível com a
idade e com o horário escolar do adolescente, observando-se as normas de proteção ao trabalho do menor
adolescente.
DO PREÇO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA A CONVENIADA receberá da CONVENIANTE a importância correspondente ao maior salário mínimo estipulado pelo Governo Federal, acrescido do percentual de .........%
(.........................por cento), para cada adolescente colocado à disposição da CONVENIANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO O 13° (décimo terceiro) salário, sempre que for devido, seja na rescisão do
presente convênio, no mês de dezembro, ou em qualquer outra ocasião, será também pago pela CONVENIANTE à CONVENIADA, conforme o maior salário mínimo vigente à época, acrescido do percentual de
............% (............... por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO O 13° (décimo terceiro) salário, obedecido o disposto na Lei nº 4.090/62,
será computado à razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado, para cada adolescente colocado à
disposição da CONVENIANTE, tendo como base de cálculo o maior salário mínimo do mês de dezembro, de
acordo com o que estabelecer o Governo Federal, acrescido do percentual de .............. % (............. por cento).
Essa importância deverá ser paga pela CONVENIANTE à CONVENIADA até o dia 20 do mês de novembro.

95

HISTÓRIA DO CESAM
96

PARÁGRAFO TERCEIRO Sempre que houver a incidência de abonos estabelecidos pela legislação,
sobre o valor do salário mínimo, os mesmos deverão ser pagos pela CONVENIANTE à CONVENIADA, para
cada adolescente colocado à sua disposição, obedecidas as datas e condições do convênio.
PARÁGRAFO QUARTO Os preços de que trata esta cláusula décima segunda poderão ser revistos
sempre que ocorrer fatos supervenientes e imprevisíveis, não imputados às partes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA As importâncias a serem pagas mensalmente pela CONVENIANTE à
CONVENIADA, por adolescente colocado à disposição daquela, deverão ser depositadas em conta da CONVENIADA até o último dia do mês trabalhado pelo adolescente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA O vale-transporte, em virtude do disposto na Lei n° 7.619/87, regulamentada pelo Decreto n° 95.247/87, quando da não utilização do transporte da CONVENIANTE, deve ser
concedido por esta ao adolescente, mediante uma declaração do mesmo, junto a CONVENIANTE, dos meios
de transporte utilizados, residência-trabalho e vice-versa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA No caso de não pagamento à CONVENIADA, até as datas estabelecidas
no presente Convênio, especialmente as estabelecidas nas cláusulas 12ª e 13ª a CONVENIANTE pagará à
CONVENIADA o índice de correção monetária diário estipulado pelo Governo Federal, além de 2% (dois por
cento), a título de multa.
DO PRAZO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA O presente Convênio é celebrado por tempo indeterminado, cessando
por discordância de qualquer das partes, devendo, porém, haver notificação, por escrito, de, no mínimo, 60
(sessenta) dias. Caso contrário, a ausência de notificação deverá ser indenizada pela parte infratora, sendo
que tal indenização corresponderá ao valor de 02 (dois) salários mínimos estipulados pelo Governo Federal
(inclusive com incidência de abonos) para cada adolescente colocado à disposição da CONVENIANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA O desligamento do adolescente do estabelecimento da CONVENIANTE
acontecerá, sempre, independentemente de indenização, obedecidas as seguintes normas:
a) no último dia do mês em que o adolescente completar dezoito anos;
b) em caso de ocorrer reincidência, em faltas disciplinares ou ausências não justificadas, mas sempre
após a ciência e intervenção de profissional habilitado da CONVENIADA;
c) em caso de o adolescente cessar seus estudos antes de concluir o segundo grau;
d) na hipótese prevista na cláusula nona, parágrafo primeiro do presente Convênio.
E por assim estarem justas e contratadas, as partes elegem o foro da cidade de ....................................
.. para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente Convênio, e assinam o mesmo em
duas vias de igual teor, perante duas testemunhas.
..................................................de....................de..........
______________________________________________
CONVENIANTE
______________________________________________
ISJB – Cesam
_______________________________________________
1ª. Testemunha
_______________________________________________
2ª. Testemunha

Modelo de contrato para adolescente aprendiz
CONTRATO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM18
CONTRATANTE: ......................................., empresa privada, com sede em ............................ inscrita no
CNPJ/MF sob o nº .........................., na (Av. rua..).........................................., nº ....... – Bairro ................., empresa
privada, neste ato representada por ..................................., nacionalidade........., profissão.........................,estado
civil........................., CPF: ................................., CI nº ........................................................................, residente e domiciliado
em ....................................................., doravante denominada EMPRESA ou CONTRATANTE.

HISTÓRIA DO CESAM

ANEXO 5

CONTRATADA:
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, associação, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educativo,
cultural, de assistência social e de promoção humana, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.583.592/0001-70, com
sede social no endereço da Avenida 31 de Março, n.º 435, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte/MG,
CEP 30535-000, inscrita no CNAS sob o n.º 124.017/52, portadora do Certificado de Fins Filantrópicos n.º
205.258/75, portadora de Certificado de Utilidade Pública Federal (Decreto n.º 66.464, de 20/04/1970), portadora de Certificado de Utilidade Pública do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n.º 2.225, de 23/12/1960),
mantenedora do ISJB-CENTRO SALESIANO DO MENOR, com CNPJ Nº................ endereço ...................., e neste
ato representada por seu diretor..........................., portador da Carteira de Identidade n°............, expedida pela
SSP e do CPF n° ...................... residente em........................... doravante designada CONTRATADA.
As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, conforme cláusulas e condições a seguir
especificadas, com amparo nas modificações legislativas introduzidas pela Lei Federal de n.º 10.097/2000 e
Decreto Federal de n.º 5.598, de 01.12.2005.
DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a implementação do PROGRAMA DE APRENDIZAGEM nas
instalações da CONTRATANTE, compreendendo a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, operacionalização e execução deste Programa de Aprendizagem, com a finalidade de oferecer
a adolescentes em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, assistidos e com vínculo com a
CONTRATADA, a oportunidade de realizar o CURSO descrito no Anexo I (resumo do curso), em conformidade com as previsões postas no Capítulo IV, do Título III, da CLT (com as modificações criadas pela Lei
10.097/2000 e Lei 11.180/2005), e, também, em conformidade com o Decreto Federal n.º 5.598/2005 e
n.º 6.481/2008, com as Portarias MTE de n.º 615/2007, 616/2007, 291/2008, 1003/2008, 723/2012,1005/2013
cabendo à CONTRATADA ministrar a parte teórica, de forma exclusiva ou não, e cabendo à CONTRATANTE
ministrar as atividades práticas.
DA CRIAÇÃO DAS TURMAS DO PROGRAMA DE APREDIZAGEM
A implementação do Programa de Aprendizagem ocorrerá por meio de criação de quantas turmas
de adolescentes venham a ser necessárias, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. Caberá à
CONTRATANTE especificar o número de turmas e o número de adolescentes participantes de cada uma
das turmas. A criação destas turmas será feita por meio de um TERMO ADITIVO (anexo IV) ao presente
contrato, no qual será especificada a data de início e de conclusão da respectiva turma e será relacionado,
nominalmente, cada um dos adolescentes que participará da referida turma.
18 ATENÇÃO! Não anexamos neste livro os termos aditivos nem os anexos de que fala este contrato, porque eles variavam

de acordo com diversos fatores, inclusive mudanças na legislação.
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Para a criação de cada uma das turmas a CONTRATANTE informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o número de vagas a serem ofertadas para a nova turma.
Os aprendizes deverão ser selecionados pela CONTRATADA, obedecendo aos seguintes critérios:
Pertencer a família cuja renda per capita seja igual ou menor a 0,5 (meio) salário mínimo, de preferência que recebam benefícios governamentais e/ou são usuárias de serviços e programas sociais;
Estar na faixa etária entre 14 (quatorze) anos completos e menores de 24 (vinte e quatro) anos, prioritariamente adolescentes entre 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos, conforme artigo 11 do Decreto Federal
n.º 5.598/05;
Estar devidamente matriculado em instituições de ensino público, ou bolsista com comprovação
documental.
Os aprendizes executarão, nas instalações da CONTRATANTE, atividades práticas, compatíveis com
o aprendizado teórico, sendo necessária a rotatividade dessas tarefas, com complexidade progressiva. Além
da parte teórica, estritamente vinculada às atividades práticas, o Programa de Aprendizagem poderá contemplar outros conceitos teóricos que sejam úteis na futura vida profissional do aprendiz.
As férias dos adolescentes aprendizes serão fixadas pela CONTRATADA e, na forma da lei, devem
coincidir com as férias escolares e não podem ser fracionadas.
Aos adolescentes, no exercício de suas funções na CONTRATANTE, não será permitido transporte
de valores (dinheiro, vales-transportes, cheques, etc.), bem como a realização de serviços de caráter pessoal
para empregados da CONTRATANTE, não se responsabilizando a CONTRATADA por perda ou extravio de
documentos e valores a eles entregues indevidamente.
A vigência do presente contrato em relação a cada uma das turmas do Programa de Aprendizagem
e a respectiva carga horária dos adolescentes/jovens aprendizes, nestas incluídas as horas práticas e teóricas, que serão realizadas perante a CONTRATANTE e perante a CONTRATADA, estarão definidas nos TERMOS ADITIVOS (anexo IV) e no CRONOGRAMA a estes anexados, que venham a ser celebrados pelas partes.
Após a definição dos adolescentes que participarão da nova turma, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebrarão um TERMO ADITIVO, nos moldes do Anexo IV que, rubricado pelas partes, passará a fazer
parte integrante do presente instrumento, e cujo prazo de vigência deverá ser respeitado pelas partes, nos
termos do item 5.1 da cláusula quinta deste instrumento.
A celebração dos contratos de trabalho-aprendizagem dos adolescentes/jovens pela CONTRATADA
somente ocorrerá após a assinatura do TERMO ADITIVO especificado no item 2.9 desta cláusula segunda.
As atividades de cada uma das Turmas do Programa de Aprendizagem iniciar-se-ão na data especificada no respectivo TERMO ADITIVO.
DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
elaborar o Programa de Aprendizagem e registrá-lo no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP);
selecionar os adolescentes/jovens e encaminhá-los, devidamente uniformizados e aparelhados para
os trabalhos propostos, com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), orientando-os para
que acatem os regulamentos internos da CONTRATANTE e CONTRATADA;
ministrar a parte teórica do Curso de Aprendizagem;
supervisionar as atividades dos adolescentes/jovens em colaboração com a CONTRATANTE;
elaborar mecanismos de controle da frequência e férias, além do desenvolvimento dos aprendizes
nas atividades teóricas e práticas;
fazer o acompanhamento da frequência e do aproveitamento escolar dos aprendizes nas atividades
práticas desenvolvidas na CONTRATANTE;
realizar o pagamento dos salários dos aprendizes, encargos sociais, INSS, PIS, FGTS, despesas com exames
admissionais, demissionais, periódicos, licenças, assumindo inteira e exclusiva responsabilidade quanto ao vínculo

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
pagar à CONTRATADA, mensalmente, até o dia 02 (dois) de cada mês de referência dos salários
dos aprendizes, os valores estabelecidos na cláusula sexta deste contrato;
acompanhar o desenvolvimento das atividades curriculares, zelando pelo bom andamento do
programa, verificando a adequação do conteúdo das disciplinas aos objetivos propostos;
interagir junto aos adolescentes, educadores e representantes da CONTRATADA, visando o bom
andamento das atividades;
colaborar com a CONTRATADA na supervisão e na avaliação do(s) adolescente(s) colocado(s) à
sua disposição, assegurando aos profissionais da CONTRATADA o acesso aos locais de trabalho do(s)
adolescente(s), de modo a lhes facilitar o desempenho de suas funções de acompanhamento e supervisão;
cooperar com a CONTRATADA em sua ação socioeducativa, informando-o, por escrito, a respeito
do comportamento, atitudes, eficiência, educação e progresso do aprendiz, sempre que for solicitado e/
ou sempre que julgar necessário;
recepcionar, conferir e providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA;
realizar reuniões eventuais com a CONTRATADA sobre a execução do programa;
dar ao(s) adolescente(s) todas as oportunidades de aprendizagem prática possíveis, tendo o cuidado de fazê-lo(s) executar das tarefas mais simples às tarefas mais complexas;
estabelecer, em conformidade com a CONTRATADA, sempre no período diurno, o horário em que
serão desenvolvidas as atividades práticas pelos aprendizes, atividades que deverão ter, no máximo, duração de xxx (xxx) horas semanais, compatíveis com a idade e o horário escolar do aprendiz, observando
as normas de proteção ao trabalho do menor, garantindo uma carga horária teórica de, no mínimo, 30%
(trinta por cento) para a parte teórica, conforme Portaria 723/2013.
controlar, em conformidade com o ISJB-Cesam, que a jornada do menor, nela incluída a parte prática e a teórica, não exceda o limite de quatro horas diárias, para os menores em idade de 14 (quatorze) a
17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses, de seis horas diárias, para os menores que ainda não concluíram
o ensino fundamental;
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empregatício, e as demais despesas administrativas, contratuais e rescisórias, inerentes ao serviço ora contratado;
fornecer ao aprendiz, quando da conclusão do Curso de Aprendizagem, o certificado estabelecido
pelo Parágrafo 2º do artigo 430 da CLT (com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 10.097/2000);
apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de recolhimento de
todo e qualquer encargo, independentemente da natureza, devido pela CONTRATADA, em decorrência da
execução das atividades exercidas pelos adolescentes, inclusive as contribuições devidas ao INSS e ao FGTS;
apresentar à CONTRATANTE relação com os dados cadastrais dos adolescentes e jovens aprendizes,
contendo nome, endereço, filiação, documentação pessoal, telefone e endereço, em papel timbrado da
CONTRATADA;
efetuar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, o pagamento do salário dos aprendizes participantes do Programa de Aprendizagem vinculado à CONTRATANTE;
aplicar, periodicamente, no máximo de 6 em 6 meses, a todos os aprendizes, avaliações nas quais
será verificado o desempenho no Programa de Aprendizagem;
promover a rescisão antecipada do contrato de trabalho-aprendizagem do(s) aprendiz (es) nas
seguintes hipóteses: (I) desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz; (II) falta disciplinar grave;
(III) ausência injustificada à escola que implique perda de ano letivo; e/ou (IV) a pedido do aprendiz, conforme a Lei nº 10.097 e Decreto nº 5.598;
fornecer vale-transporte aos aprendizes, para seu deslocamento entre a atividade prática e teórica,
com devido acompanhamento e pagamento da CONTRATANTE.
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especificar, em conformidade com a CONTRATADA, o(s) setor(es) onde os aprendizes deverão
exercer e desenvolver suas atividades práticas, designando uma pessoa que será responsável pelo acompanhamento do desempenho do aprendiz dentro no Programa de Aprendizagem;
comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, quaisquer ocorrências previstas neste
instrumento, diligenciando para que irregularidades ou falhas de execução sejam plenamente corrigidas;
designar profissional(is) devidamente habilitado(s) para conduzir e decidir todos os assuntos referentes à execução e ao controle de todos os expedientes relacionados com o presente Programa de
Aprendizagem;
observar as seguintes limitações na prestação de serviços, estabelecidos no Decreto nº 6481/2008,
lista TIP, pelos aprendizes, em especial: (I) é vedada a prorrogação e a compensação de jornada, inclusive
nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 413 da CLT; (II) é vedado o labor em horário noturno, assim
considerado aquele compreendido entre às 22 horas de um dia e as 5 horas do seguinte (III); é vedado o
labor em ambientes insalubres, perigosos e ofensivos à moral dos adolescentes; (IV) é vedado o labor em
serviços penosos, constituídos por tarefas extenuantes ou que exijam desenvolvimento físico ou psíquico
não condizente com a capacidade do adolescente;
impedir que os aprendizes realizem o transporte de valores ou de quaisquer títulos representativos
de valores, tais como dinheiro, vales-transportes, cheques, etc.;
enviar mensalmente à CONTRATADA, até no máximo o dia 05 (cinco) de cada mês, ou no 5º (quinto)
dia útil subsequente, os registros de frequência dos aprendizes, nas atividades práticas, devidamente assinados, carimbados e aprovados por responsável da CONTRATANTE;
comunicar à CONTRATADA sobre a falta cometida pelo(s) adolescente(s), encontrando, juntamente
com a CONTRATADA, a solução para o ocorrido;
prestar atendimento, em caráter emergencial, ao(s) adolescente(s) que vier(em) a sofrer mal-estar
e/ou acidente, comprometendo-se a comunicar imediatamente à CONTRATADA, para que a mesma providencie o encaminhamento do adolescente ao INSS, para tratamento de saúde;
comunicar por escrito, imediatamente à CONTRATADA todo acidente que ocorrer com o(s) adolescente(s), no horário regulamentar, para que sejam tomadas as providências cabíveis;
informar, imediatamente a CONTRATADA a ocorrência de faltas do(s) adolescente(s) aprendiz(es)
às atividades práticas para que as providências de orientação, acompanhamento e encaminhamento dos
casos sejam tratados imediatamente.
A CONTRATANTE, através de seus sócios, empregados e prepostos, obriga-se a manter, mesmo
após o término da vigência contratual, a mais absoluta confidencialidade sobre dados, informações, contratos e planilhas de custos da CONTRATADA que tomará conhecimento em decorrência do presente contrato
de prestação de serviços, bem como a tratá-los como matéria sigilosa;
repassar o valor correspondente à CONTRATADA dos vales-transporte necessários ao deslocamento dos aprendizes residência/trabalho/residência, necessários para o desenvolvimento das atividades na
CONTRATANTE e também os vales-transporte necessários para o deslocamento dos aprendizes no trajeto residência/ISJB-Cesam/residência, necessários para o desenvolvimento das atividades teóricas junto à
CONTRATADA;
repassar o valor correspondente à CONTRATADA dos lanches e/ou vale-alimentação e/ou vale-refeição ao(s) aprendiz(es) fornecidos pelo ISJB-Cesam, se a lei exigir, em quantidade correspondente a todos
os dias em que haja atividade, seja prática ou teórica, desenvolvida na CONTRATANTE ou na CONTRATADA; repassar o valor correspondente à CONTRATADA de todos os valores a serem pagos com eventual
prorrogação do contrato das aprendizes em caso de estabilidade gestacional provisória, de acordo com o
Enunciado nº244 do TST, que menciona que tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso
II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante
contrato por tempo determinado, ficando desde já ciente dessa hipótese, ocasião em que após o término
da licença-maternidade, o contrato poderá ser encerrado, caso já transcorrido seu termo.

Este contrato é celebrado pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), ficando assegurada a vigência
mínima necessária para que se faça a conclusão de TODAS as turmas do PROGRAMA DE APRENDIZAGEM,
que forem criadas em conformidade com a cláusula segunda, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado.
O presente contrato não poderá ser rescindido antes da conclusão de TODAS as turmas do PROGRAMA DE APRENDIZAGEM que forem criadas em conformidade com a cláusula segunda, sob pena de
aplicação das multas e penalidades previstas nos itens 9.2 e 9.3 da Cláusula Nona deste instrumento.
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DA VIGÊNCIA

PREÇO E PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços executados, mensalmente, a importância
equivalente ao somatório dos salários pagos a todos os aprendizes que integrem o Programa de Aprendizado regulado por este contrato, adolescentes que estarão nominalmente identificados nos TERMOS ADITIVOS (anexo IV), acrescidos do correspondente aos encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais,
tributários, taxa de administração do contrato, conforme planilhas anexas (ANEXO II e ANEXO III), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, para todos os
fins e efeitos (Anexo II Planilha de Custos e Anexo III Planilha de Faturamento), que serão revisadas sempre
que houver reajuste do salário mínimo vigente.
O salário dos adolescentes aprendizes será calculado à base horária, conforme disposto no art. 428
da CLT, com a redação dada pela Lei nº 10.097/2000.
A CONTRATANTE estabelece que cada um dos adolescentes aprendizes receberá, mensalmente,
valor correspondente ao salário mínimo de acordo com a legislação vigente além dos seguintes benefícios:
vale-transporte necessário ao deslocamento para as atividades práticas e teóricas e, caso seja oferecido o
vale alimentação por pedido e liberalidade da empresa contratante.
Sempre que houver qualquer alteração, quer decorrente da incidência de abonos e/ou atualizações
estabelecidas pela legislação sobre o valor do salário mínimo, quer decorrente do aumento da carga tributária (aumento de tributos, contribuições sociais, FGTS, etc.), a alteração deverá ser repassada pela CONTRATANTE à CONTRATADA, no mesmo mês em que ocorrer o aumento, para cada aprendiz colocado à sua
disposição, acrescido do percentual especificado no caput desta cláusula, obedecendo às datas e condições
previstas neste contrato.
Os valores estipulados nesta cláusula serão pagos, mensalmente, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, até o dia 02 de cada mês, do mês de referência dos salários dos aprendizes, por meio de boleto
de cobrança bancária, a ser enviado mensalmente pela CONTRATADA à CONTRATANTE. Os pagamentos
através de depósitos bancários ou transferências eletrônicas somente poderão ser efetuados com prévia
autorização do Setor de Administração da CONTRATADA e mediante compromisso de se transmitir/encaminhar o respectivo comprovante em no máximo 24h, após o pagamento.
Os valores dos custos indiretos serão reajustados a cada período de um ano, contado a partir da
data de sua vigência, pelo IGP/M – Índice Geral de Preços do Mercado da FGV – Fundação Getúlio Vargas
ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos
principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.
O não pagamento de quaisquer valores devidos pela CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos
vencimentos implicará a incidência de multa, à razão de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, além de correção monetária pelo IGP/M – Índice Geral de Preços do Mercado da FGV –
Fundação Getúlio Vargas, tudo contado da data do vencimento até a data do seu efetivo pagamento. Na
hipótese de vir a ser necessária cobrança judicial, além do pagamento do principal, da multa, dos juros e da
correção monetária, a CONTRATANTE pagará, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente a
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10% sobre o montante total devido (valor atualizado, acrescido de multa e juros de mora), elevando-se este
percentual para 20%, caso venha a ser necessária a cobrança judicial.
O não pagamento de quaisquer valores pela CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos vencimentos implicará na rescisão contratual, após notificação para regularização em até 05 (cinco) dias, sem
prejuízo do pagamento dos valores devidos, conforme item 6.7., ficando facultado à CONTRATADA a rescisão dos contratos de aprendizagem, devendo a CONTRATANTE arcar com todos os custos de eventual
rescisão antecipada de cada um dos aprendizes.
DA RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS APRENDIZES
O desligamento do aprendiz do Programa de aprendizagem somente poderá ocorrer nas hipóteses
previstas no artigo 433 da CLT (com redação dada pela Lei nº 10.097/2000).
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DA AVALIAÇÃO DOS ADOLESCENTES
Periodicamente, a CONTRATADA aplicará a todos os adolescentes aprendizes avaliações nas quais
será verificado o desempenho no Programa de Aprendizagem.
Na hipótese de se verificar que algum dos adolescentes-aprendizes está tendo dificuldades em
se adaptar e/ou está tendo desempenho insuficiente no Programa de Aprendizagem, seja com relação à
parte teórica, seja com relação à parte prática, a CONTRATADA, juntamente com a CONTRATANTE, antes de tomarem qualquer outra medida, deverão solicitar o agendamento de uma reunião com os pais e/
ou responsáveis daquele adolescente, com o intuito de lhes informar do ocorrido, propondo, na ocasião,
a adoção de medida sociopedagógica. Após esta reunião, caso a medida sociopedagógica aplicada não
venha a surtir efeito ou seja ineficaz, caracterizada a não adaptação do adolescente-aprendiz ao Programa de Aprendizagem e/ou caracterizado o desempenho insuficiente, a CONTRATADA poderá rescindir
o contrato de aprendizagem firmado com aquele adolescente, na forma do disposto no art. 433, I, da CLT.
DA RESCISÃO DE CONTRATO
Este contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante aviso prévio e escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, assegurando-se, em qualquer hipótese, a conclusão de TODAS as
Turmas do Programa de Aprendizagem, que forem criadas em conformidade com a cláusula segunda deste
instrumento, sob pena de aplicação do preceituado nos itens 9.2 e 9.3 abaixo.
Caso a CONTRATANTE venha a dar causa à rescisão do presente contrato antes da conclusão de
quaisquer das Turmas do Programa de Aprendizagem que tiverem sido criadas, seja por falta de pagamento, seja por quaisquer outras razões que possam ser imputadas à CONTRATANTE, esta fica obrigada a
pagar à CONTRATADA, na data da rescisão do presente contrato, importância correspondente à soma das
seguintes parcelas:
todos os valores a que todos os aprendizes que estiverem vinculados ao presente contrato, fazendo
parte das turmas do Programa de Aprendizagem, teriam direito, desde a data da rescisão do presente contrato até o termo final dos contratos de trabalho/aprendizagem, incluindo nestes valores os salários futuros
devidos, a multa do FGTS, os vales-transporte e o correspondente aos encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas, fiscais, tributários, e taxa de administração do contrato, conforme tabela anexa.
Na hipótese de haver a rescisão do presente contrato, por culpa da CONTRATANTE, caso a CONTRATANTE não faça o pontual pagamento à CONTRATADA das importâncias mencionadas no item 9.2, a
CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA, além dos valores estabelecidos no item 9.2, multa contratual correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor total do montante contemplado no item 9.2,
cuja cobrança, extrajudicial ou judicial, ficará sujeita a correção monetária, nos termos do item 6.6 da Cláusula Sexta, e juros de 1% (um por cento) ao mês, além dos honorários de advogado, estes no percentual de
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20% (vinte por cento), facultado à CONTRATADA a retirada imediata dos aprendizes após 30 dias de atraso.
O presente Contrato também poderá ser rescindido, de pleno direito e a critério da parte inocente,
mediante simples notificação por escrito à outra Parte, nas seguintes hipóteses:
nos casos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou extinção da outra Parte;
em caso de evento de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Código Civil e na legislação
trabalhista, que impeça a execução desse Contrato por mais de 30 (trinta) dias.
Na hipótese de o contrato vir a ser rescindido por qualquer dos motivos elencados no item 9.4 acima,
a parte que der causa à rescisão arcará com os valores decorrentes das resilições dos contratos de trabalho-aprendizagem dos adolescentes, vinculados ao presente contrato, sem prejuízo da indenização prevista, nestes casos específicos, no art. 479 da CLT.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
É vedado à CONTRATANTE ceder e/ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, quaisquer dos
direitos e obrigações firmadas neste contrato.
É ônus de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto na cláusula terceira, realizar o pagamento de todos os encargos tributários, obrigações trabalhistas, cíveis e previdenciárias decorrentes da execução do presente contrato.
Ressalvados os trabalhos que pela sua natureza reclamem a execução por terceiros, a CONTRATADA
obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente contrato.
A abstenção, pela CONTRATANTE e/ou pela CONTRATADA, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.
O valor do presente contrato corresponderá, para todos os efeitos legais, ao somatório de todas as
quantias devidas, durante todo o programa de aprendizagem, a cada um dos aprendizes integrantes das TURMAS de aprendizagem que forem criadas durante a vigência do presente instrumento.
A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA, desde já, a utilizar seu nome e logomarca nos materiais
publicitários e virtuais da CONTRATADA, inclusive a divulga-los perante terceiros.
Todos os entendimentos sobre o andamento, modificação ou alteração do objeto deste contrato deverão ser feitos por documento escrito, em duas vias, assinado por ambas as partes, que será parte integrante
deste instrumento. Não produzirão nenhum efeito as comunicações verbais. As correspondências entre as
partes deverão ser enviadas para os endereços declinados no preâmbulo deste contrato, mediante protocolo
de recebimento.
DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da Comarca de XXXXXXXXXXX/XXXX, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo, para que surta os efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores.
XXXXXXXXXX/XX , _________________ de 20.....
____________________________________________________________
CONTRATANTE (nome da empresa), CNPJ/MF nº (...../..-.)
___________________________________________________________
CONTRATADA: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
TESTEMUNHAS:
1ª: ________________________
2ª: __________________________
Nome: __________________________ Nome: _________________
CPF: ________________________
CPF: ________________________
End.: __________________
End.: ______________________________
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ANEXO 6
Planilha de custos do Programa Adolescente Trabalhador do Cesam-MG
CESAM-MG PROGRAMA ADOLESCENTE TRABALHADOR
PLANILHA DE CUSTOS DE UM ADOLESCENTE TRABALHADOR
CÁLCULO PARA UMA JORNADA DE 8 HORAS - SALÁRIO FICTÍCIO DE R$ 1.000,00
GRUPOS

PERC. %

SAL. R$

100%

1.000,00

FGTS

8%

80,00

PIS

1%

10,00

GRUPO A: Salário base
Salário Mínimo Nacional
GRUPO B: Encargos básicos - sobre o salário menos as ausências legais
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TOTAL DO GRUPO B

90,00

GRUPO C: Encargos trabalhistas - sobre o salário de contratação/atual
Férias

8,33%

83,30

Provisão de encargos sobre férias

0,75%

7,50

13º salário

8,33%

83,30

Provisão de encargos sobre 13º salário

0,75%

7,50

2,78%

27,80

0,250%

2,50

1/3 Gratificação de Férias
Provisão de encargos sobre 1/3 de férias
TOTAL DO GRUPO C

211,90

GRUPO D: Sobre o salário de contratação (Taxas que não variam de acordo
com a remuneração do Aprendiz)
Uniforme

0,55%

5,50

PCMSO

0,78%

7,80

63,23%

632,30

Taxa administrativa (fixa)
TOTAL DO GRUPO D

645,60

Subtotal (A+B+C+D) Sem previsão de VT

1.947,50

GRUPO E: “Vale-transporte” e Alimentação
Desconto sobre o valor do VT
Desconto sobre o valor da alimentação

-6%
0,0%

TOTAL DO GRUPO E

-60,00
0,00
-60,00

GRUPO F: Outros
Vale-transporte 22 x 2 x 4,00 (valor fictício)
Taxa de administração do VT

176,00
10%

VA/VR 22 x 20,00 (valor fictício)
Taxa administração VA/VR
TOTAL GRUPO F:
TOTAL GERAL MENSAL (SUBTOTAL+F)

100,00
440,00

10%

100,00
816,00
2.057,90
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ANEXO 7
Planilha de custos do Programa Adolescente Aprendiz do Cesam-MG
CESAM-MG - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ

PLANILHA DE CUSTOS DE UM ADOLESCENTE APRENDIZ
CÁLCULO PARA UMA JORNADA DE 4 HORAS - SALÁRIO FICTÍCIO DE R$ 1.000,00

GRUPOS

PERC. %

SAL. R$

50%

500,00

FGTS

2%

10,00

PIS

1%

GRUPO A: Salário Base
Salário Mínimo Nacional
GRUPO B: Encargos básicos - sobre o salário menos as ausências legais

TOTAL DO GRUPO B:

5,00
15,00

GRUPO C: Encargos trabalhistas - sobre o salário de contratação/atual
Férias

8,33%

41,65

Provisão de encargos sobre férias

0,25%

0,10

13º salário

8,33%

41,65

Provisão de encargos sobre 13º salário

0,25%

0,10

1/3 Gratificação de Férias

2,78%

13,90

0,082%

0,01

Provisão de encargos sobre 1/3 de férias
TOTAL DO GRUPO C

97,41

GRUPO D: Sobre o salário de contratação (Taxas que não variam de acordo
com a remuneração do Aprendiz)
Uniforme

1,16%

5,80

PCMSO

1,67%

8,35

Taxa administrativa (fixa)

15%

75,00

Taxa socioeducativa (fixa)

68,16%

340,80

TOTAL DO GRUPO D:

429,95

Subtotal (A+B+C+D) Sem previsão de VT

1.042,36

GRUPO E: Outros
Média do Vale Transporte (22 x 4,00 x 4)
Taxa sobre o Vale Transporte entregue
TOTAL DO GRUPO E
Total E + Subtotal (A+B+C+D)

352,00
10%

50,00
402,00
1.444,36

105

HISTÓRIA DO CESAM

OBSERVAÇÕES:
1º A nomenclatura “OUTROS” VALE-TRANSPORTE, o Cesam irá repassar o custo real pago ao adolescente e a empresa pode optar por fazer a entrega por ela mesma.
2º A proposta terá validade legal, a partir da aceitação das partes das cláusulas contratuais e assinatura do contrato.
3º As taxas previstas no Grupo D, serão sempre vinculadas ao valor do salário mensal, com valor
integral devido ao Aprendiz e não sofrerá variação por motivos de faltas, licenças ou descontos diversos.

ANEXO 8
Exemplo de conteúdo para a formação dos adolescentes das unidades do Cesam antes do ano 2000

106

Colocamos, a seguir, o índice de alguns livros escritos para servir como subsídio para a formação dos
adolescentes do Cesam (curso de preparação para o mercado de trabalho; reuniões nos fins de semana e
preparação para a primeira Eucaristia). Esses livros se encontram no Centro de Documentação e Pesquisa,
em Barbacena.
Lembramos que, embora houvesse um bom nível de padronização entre as diversas unidades, nem
todas seguiram o mesmo projeto de formação. Isso variou um pouco de acordo com o diretor de cada
Cesam.
Hoje, em parte, um pouco por força da lei e sobretudo por exigências do Centro Inspetorial, todas
as unidades atuam dentro de um padrão (processos e procedimentos) estabelecido com a participação de
todas elas.
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TERCEIRO LIVRO: O JOVEM E SUA PERSONALIDADE: Temas para a formação no Cesam. [1]
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[1] Consta na capa deste livro que é o primeiro volume, mas não se sabe se foi escrito um segundo volume.
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ANEXO 9
Exemplo de conteúdo das reuniões de pais, antes do ano 2000
Como exemplo de temas utilizados nas reuniões de pais, colocamos aqui o índice de um livro de 168
páginas, em formato A4, elaborado para esse fim em março de 1981, tendo como título: “Famílias educando
cada vez melhor: temas para reflexão com as famílias dos vigilantes mirins”. Na verdade, esse livro foi a compilação de um conjunto de temas que já eram trabalhados nas reuniões de pais em Goiânia, desde 1976.
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ANEXO 10
Tabela do salário mínimo
Variação do salário mínimo, de 1973, ano da criação do Cesam, até 2017, com destaque, em negrito,
do salário no ano e mês de criação de cada Cesam.
MÊS E ANO

LEI, DECRETO OU PORTARIA19

VALOR

CRIAÇÃO DO CESAM

Maio 1973

Decreto nº 72148, de 1973

Cr$ 312,00

Cesam-MG

Maio 1974

Decreto nº 73995, de 1974

Cr$ 376,80

Cesam-GO

Dezembro 1974

Lei nº 6147, de 1974

Cr$ 415,20

Maio 1975

Decreto nº 75679, de 1975

Cr$ 532,80

Maio 1976

Decreto nº 77510, de 1976

Cr$ 768,00

Maio 1977

Decreto nº 79610, de 1977

Cr$ 1.106,40

Maio 1978

Decreto nº 81615, de 1978

Cr$ 1.560,00

Maio 1979

Decreto nº 84135, de 1979

Cr$ 2.268,00

Novembro 1979

Decreto nº 84135, de 1979

Maio 1980

Decreto nº 84674, de 1980

Cr$ 4.149,60

Novembro 1980

Decreto nº 85310, de 1980

Cr$ 5.788,80

Maio 1981

Decreto nº 85950, de 1981

Cr$ 8.464,80

Novembro 1981

Decreto nº 86514, de 1981

Cr$ 11.928,00

Maio 1982

Decreto nº 87139, de 1982

Cr$ 16.608,00

Novembro 1982

Decreto nº 87743, de 1982

Maio 1983

Decreto nº 88267, de 1983

19 Alteração e/ou regulamentação (Lei, decreto, portaria).

Cr$ 2.932,80

Cr$ 23.568,00
Cr$ 34.776,00

Cesam-DF

Cesam-NIT
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Novembro 1983

Decreto nº 88930, de 1983

Cr$ 57.120,00

Maio 1984

Decreto nº 89589, de 1984

Cr$ 97.176,0020

Novembro 1984

Decreto nº 90301, de 1984

Maio 1985

Decreto nº 91213, de 1985

Cr$ 333.120,00

Novembro 1985

Decreto nº 91861, de 1985

Cr$ 600.000,00

Março 1986

Decreto-Lei nº 2284, de 1986

Cz$ 804,00

Janeiro 1987

Portaria nº 3019, de 1987

Cz$ 964,80

Março 1987

Decreto nº 94062, de 1987

Cz$ 1.368,00

Maio 1987

Portaria nº 3149, de 1987

Cz$ 1.641,60

Junho 1987

Portaria nº 3175, de 1987

Cz$ 1.969,92

Agosto 1987

Decreto-Lei nº 2351, de 1987

Cz$ 1.970,00

Setembro 1987

Decreto nº 94815, de 1987

Cz$ 2.400,00

Outubro 1987

Decreto nº 94989, de 1987

Cz$ 2.640,00

Novembro 1987

Decreto nº 95092, de 1987

Cz$ 3.000,00

Dezembro 1987

Decreto nº 95307, de 1987

Cz$ 3.600,00

Janeiro 1988

Decreto nº 95479, de 1987

Cz$ 4.500,00

Fevereiro 1988

Decreto nº 95686, de 1988

Cz$ 5.280,00

Março 1988

Decreto nº 95758, de 1988

Cz$ 6.240,00

Abril 1988

Decreto nº 95884, de 1988

Cz$ 7.260,00

Maio 1988

Decreto nº 95987, de 1988

Cz$ 8.712,00

Junho 1988

Decreto nº 96107, de 1988

Cz$ 10.368,00

Julho 1988

Decreto nº 96235, de 1988

Cz$ 12.444,00

Agosto 1988

Decreto nº 96442, de 1988

Cz$ 15.552,00

Setembro 1988

Decreto nº 96625, de 1988

Cz$ 18.960,00

Outubro 1988

Decreto nº 96857, de 1988

Cz$ 23.700,00

Novembro 1988

Decreto nº 97024, de 1988

Cz$ 30.800,00

Dezembro 1988

Decreto nº 97151, de 1988

Cz$ 40.425,00

Cr$ 166.560,00

20 Em maio de 1984 o valor foi unificado, passando para salário mínimo nacional.

	 

Cesam-RJ

LEI, DECRETO OU PORTARIA

VALOR

Janeiro 1989

Decreto nº 97385, de 1988

NCz$ 63,90

Maio 1989

Decreto nº 97696, de 1989

NCz$ 81,40

Junho 1989

Lei nº 7789, de 1989

NCz$ 120,00

Julho 1989

Decreto nº 97915, de 1989

NCz$ 149,80

Agosto 1989

Decreto nº 98006, de 1989

NCz$ 192,88

Setembro 1989

Decreto nº 98108, de 1989

NCz$ 249,48

Outubro 1989

Decreto nº 98211, de 1989

NCz$ 381,73

Novembro 1989

Decreto nº 98346, de 1989

NCz$ 557,31

Dezembro 1989

Decreto nº 98456, de 1989

NCz$ 788,12

Janeiro 1990

Decreto nº 98783, de 1989

NCz$ 1.283,95

Fevereiro 1990

Decreto nº 98900, de 1990

NCz$ 2.004,37

Março 1990

Decreto nº 98985, de 1990

NCz$ 3.674,06

Abril 1990

Portaria nº 191-A, de 1990

Cr$ 3.674,06

Maio 1990

Portaria nº 289, de 1990

Cr$ 3.674,06

Junho 1990

Portaria nº 308, de 1990

Cr$ 3.857,66

Julho 1990

Portaria nº 415, de 1990

Cr$ 4.904,76

Agosto 1990

Portarias n°s 429 e 3557, de 1990

Cr$ 5.203,46

Setembro 1990

Portaria nº 512, de 1990

Cr$ 6.056, 31

Outubro 1990

Portaria nº 561, de 1990

Cr$ 6.425,14

Novembro 1990

Portaria nº 631, de 1990

Cr$ 8.329,55

Dezembro 1990

Portaria nº 729, de 1990

Cr$ 8.836,82

Janeiro 1991

Portaria nº 854, de 1990

Cr$ 12.325,60

Fevereiro 1991

Lei nº 8178, de 1991

Cr$ 15.895,46

Março 1991

Lei nº 8178, de 1991

Cr$ 17.000,00

Setembro 1991

Lei nº 8222, de 1991

Cr$ 42.000,00

Janeiro 1992

Lei nº 8222, de 1991 e Port. 042,
de 1992

Cr$ 96.037,33

Maio 1992

Lei nº 8419, de 1992

Cr$ 230.000,00

Setembro 1992

Lei nº 8419, de 1992 e Port. 601,
de 1992

Cr$ 522.186,94

Janeiro 1993

Lei nº 8542, de 1992

Cr$ 1.250.700,00

Março 1993

Port. Interministerial nº 004, de
1993

Cr$ 1.709.400,00

Maio 1993

Port. Interministerial nº 007, de
1993

Cr$ 3.303.300,00
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Julho 1993

Port. Interministerial nº 011, de
1993

Cr$ 4.639.800,00

Agosto 1993

Port. Interministerial nº 012, de
1993

CR$ 5.534,00

Setembro 1993

Port. Interministerial nº 014, de
1994

CR$ 9.606,00

Outubro 1993

Port. Interministerial nº 015, de
1993

CR$ 12.024,00

Novembro 1993

Port. Interministerial nº 017, de
1993

CR$ 15.021,00

Dezembro 1993

Port. Interministerial nº 019, de
1993

CR$ 18.760,00

Janeiro 1994

Port. Interministerial nº 020, de
1993

CR$ 32.882,00

Fevereiro 1994

Port. Interministerial nº 002, de
1994

CR$ 42.829,00

Março 1994

Port. Interministerial nº 004, de
1994

URV 64,79 – R$ 64,79

Julho 1994

Lei nº 9069, de 1995

R$ 64,79

Setembro 1994

Lei nº 9063, de 1995

R$ 70,00

Maio 1995

Lei nº 9032, de 1995

R$ 100,00

Maio 1996

Lei nº 9971, de 2000

R$ 112,00

Maio 1997

Lei nº 9971, de 2000

R$ 120,00

Maio 1998

Lei nº 9971, de 2000

R$ 130,00

Maio 1999

Lei nº 9971, de 2000

R$ 136,00

Abril 2000

Lei nº 9971, de 2000

R$ 151,00

Abril 2001

Medida Provisória nº 21946/2001

R$ 180,00

Abril 2002

Lei nº 10525, de 2002

R$ 200,00

Abril 2003

Lei nº 10699, de 2003

R$ 240,00

Maio 2004

Lei nº 10888, de 2004

R$ 260,00

Maio 2005

Lei nº 11164, de 2005

R$ 300,00

Abril 2006

Medida Provisória nº 288, de
2006

R$ 350,00

Abril 2007

Lei nº 11498 de 2007
(MP 362, de 2007)

Março 2008

Medida Provisória nº 421, de
2008

R$ 415,00

Fevereiro 2009

Medida Provisória nº 456, de
2009

R$ 465,00

Janeiro 2010

Medida Provisória nº 474, de
2009

R$ 510,00

R$ 380,00

Cesam-ES

Cesam-TO

R$ 540,00

Lei nº 12382, de 2011

R$ 545,00

Janeiro 2012

Decreto nº 7655, de 2011

R$ 622,00

Janeiro 2013

Decreto nº 7872, de 2012

R$ 678,00

Janeiro 2014

Decreto nº 8166, de 2013

R$ 724,00

Janeiro 2015

Decreto nº 8381, de 2014

R$ 788,00

Janeiro 2016

Decreto nº 8618, de 2015

R$ 880,00

Janeiro 2017

Decreto nº 8948, de 2016

RS 937,00

Janeiro 2011

HISTÓRIA DO CESAM

Medida Provisória nº 516, de
2010
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