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DESAFIO DA ACOLHIDA
 

       Acolher, proteger e integrar são atitudes 
recomendadas pelo Papa Francisco em re-
lação aos migrantes, refugiados e solicitan-
tes de refúgio. A onda migratória mundial é 
um fenômeno que desafia governos, insti-
tuições e organizações sociais em todo o 
planeta. Depois da chegada de um grande 
número de haitianos, senegaleses, benga-
lis, ganeses, indianos, chineses, colombia-
nos, dentre outros, agora batem à porta de 
nossas cidades os venezuelanos.

O primeiro grupo transferido pelo Go-

verno Federal está se instalando em Ca-
noas e Esteio. No entanto, os indicadores 
das entidades envolvidas na questão mi-
gratória mostram que já existem no Rio 
Grande do Sul, antes mesmo do desloca-
mento oficial, cerca de 300 venezuelanos. 
Somente no CIBAI/Migrações, em apenas 
um dia, atendeu a sete migrantes daquele 
país que pediram apoio de alimento, rou-
pa e auxílio na documentação.  

Esses cidadãos do mundo estão pe-
dindo socorro pela sua dignidade. Antes 
das questões política, econômica e ide-
ológica que norteiam diferentes posicio-

Editorial
namentos em relação à Venezuela, outro 
sentimento deve existir: o da solidariedade. 
Nisto reside a resposta ao apelo do Papa 
Francisco. Que nossas comunidades e 
nossas famílias sejam sensíveis à necessi-
dade de quem está despossuído de tudo. 
Não apenas sem uma pátria, mas sem a ga-
rantia dos direitos fundamentais que per-
mitem viver e ser feliz. Sejamos solidários!

Luís Carlos Campos
Diretor Executivo da Cáritas Arquidiocesana  

    
 

Cáritas capacita captadores de 
recursos para entidades assistenciais

de financiamento e elaborar projetos de 
captação de recursos, a Cáritas Arqui-
diocesana realizou de 6 a 10 de agosto o 
Curso de Interpretação de Editais e Ela-
boração de Projetos de Captação de Re-
cursos. A atividade foi realizada na sede 

A sustentação financeira dos pro-
jetos é um dos maiores desafios para 
as entidades que atuam na assistência 
e no desenvolvimento social. Para auxi-
liar as Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) na prospecção de oportunidades 

Grupo que concluiu o curso de captação de recursos

da entidade, beneficiando dirigentes de 
organizações e pessoas ligadas a esta 
área.

O Diretor Executivo da Cáritas 
Arquidiocesana, Luís Carlos Campos, 
afirmou que esta é mais uma ação 
da entidade para fortalecer a rede  
socioassistencial. “Esperamos que as 
orientações aqui repassadas possam 
auxiliar os gestores de entidades de as-
sistência social na captação de recursos 
para viabilizar o atendimento à popu-
lação em situação de vulnerabilidade”. 
Ele acrescentou que não bastam boas 
intenções e bons projetos, é necessário 
assegurar a sua viabilização.

Foram capacitadas 28 pessoas 
oriundas dos municípios de Alvorada, 
Arroio dos Ratos, Campo Bom, Canoas, 
Eldorado do Sul, Cachoeirinha, Pinhal, 
Porto Alegre e Viamão. Esses líderes 
irão auxiliar suas entidades, paróquias 
e organizações sociais na captação de 
recursos para o desenvolvimento de pro-
jetos. 
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Paróquias alinham trabalho 
social na Área Leste

Outras ações conjuntas estão sendo 
implementadas pelas paróquias da Área 
Pastoral. Uma delas é uma aproximação 
com a Pontifícia Universidade Católica na 
perspectiva de buscar tratamento dentário 
para os beneficiários da ação social. Outra 
ação conjunta será realizada ainda neste 
ano em parceria com o Lions Club. Essa 
iniciativa prevê a oferta de exame oftalmoló-
gico e aquisição de óculos para as pessoas 
que têm deficiência visual e não conseguem 
tratamento junto à rede pública de saúde.

A ação social das paróquias da Área 
Leste adotou o critério da territorialidade na 
oferta de benefício emergencial às famílias 
em situação de vulnerabilidade social. Nos 
casos de duplicidade, o benefício será sus-
penso. Algumas medidas dessa natureza 
já foram adotadas pelas paróquias, a partir 
do compartilhamento e cruzamento de da-
dos entre as coordenações. Essa ação tem 
também um caráter educativo. Ao mesmo 
tempo, o auxílio emergencial será concedi-
do mediante a participação das famílias em 
cursos de qualificação para o trabalho, na 
perspectiva da inclusão produtiva. 

A decisão conjunta foi adotada na 
reunião das equipes da ação social da Área 
Leste, no dia 29 de junho, na Paróquia São 
Judas Tadeu. As coordenações também 
aprovaram a entreajuda para suprir a ne-
cessidade das famílias pobres. Para que a 
medida se efetive, as equipes irão ampliar o 
intercâmbio de informações através da rede 
criada para integrar os agentes da ação so-
cial. Também foi definido o aprimoramento 
das visitas familiares para acompanhar as 
realidades domésticas de cada assistido. Al-
gumas paróquias realizaram parceria com o 
Centro de Referência de Assistência Social 
da região para acrescentar um aporte técni-
co ao trabalho pastoral. Lideranças paroquiais promovem 

mútuo apoio na área social
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Órgão informativo do Secretariado de
Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre 

A Cáritas Arquidiocesana está partici-
pando intensamente do processo da V Con-
ferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa. As atividades preparatórias começa-
ram no princípio de agosto, envolvendo dire-
tamente o serviço de assistência social e os 
grupos que desenvolvem atividades perma-
nentes e planejadas nas paróquias. 

A Conferência de 2018 tem como tema 
“Os desafios de envelhecer no Século XXI 
e o papel das políticas públicas”. O evento 
da pré-conferência regional acontecerá de 

forma simultânea em todas as regiões da 
cidade, no dia 18 de setembro. A Assisten-
te Social da Cáritas Arquidiocesana, Marta 
Bangel, afirmou que neste dia a cidade vai 
parar para olhar para a dignidade do idoso, 
porque a Capital recebeu o título de cidade 
Amiga do Idoso. O tema principal será des-
dobrado na abordagem dos seguintes eixos: 
a. direitos fundamentais na efetivação das 
políticas públicas, na educação e emancipa-
ção humana; b. Enfrentamento da violação 
dos Direitos Humanos da pessoa idosa; c. 

Grupos 
paroquiais 

participam da 
Conferência 

do Idoso

Os conselhos de direitos e seu papel na efe-
tivação do controle social e na implementa-
ção das políticas públicas.

A Paróquia Santa Ana do bairro Morro 
Santana irá sediar a pré-conferência da Re-
gião Leste. As estruturas paroquiais já es-
tão sendo utilizadas na preparação desse 
evento. Esse movimento da conferência vai 
reunir todas as demandas das regiões para 
aprimorar a política pública de atenção ao 
idoso. A última conferência do idoso ocor-
reu, em Porto Alegre, no ano de 2013.  

Idosos são protagonistas na organização da Conferência Municipal 
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Área de Esteio vai intensificar ações 
integradas na dimensão social

Palestrante propõe mudança de postura 
em relação aos jovens

Um dos destaques é a consistente 
organização existente em todas as paró-
quias. No levantamento do trabalho con-
solidado, foi possível identificar que as 
atividades estão enquadradas nas três 
diretrizes de orientação da Dimensão da 
Justiça, Caridade e Paz da Arquidiocese: 
Atendimento Emergencial, Inclusão Pro-
dutiva e Defesa e Garantia de Direitos. 
No primeiro campo o destaque é a distri-
buição de alimentos, roupas e calçados, 
entrega de alimento preparado para mo-

A Cada dia são registrados no Rio 
Grande do Sul 84 casos de atos violentos 
envolvendo adolescentes. No contexto 
desse dado, 52% dos jovens gaúchos não 
concluem o ensino médio. A informação 
foi apresentada no dia 28 de agosto, pelo 
palestrante Pe. Marcos Sandrini, durante 
o Encontro de Formação Social. A ativida-
de proporcionou uma reflexão sobre o en-
volvimento dos jovens em ações sociais e 
de cidadania.

Sandrini demonstrou que o Rio 
Grande do Sul ocupa a 11ª posição no 
Ranking Nacional do nível da educação. O 
Estado fechou duas mil turmas de alunos 
na rede pública nos últimos três anos. 
Isso explica também porquê 53% dos pre-
sos não têm ensino fundamental comple-
to. “O Brasil tem a maior evasão escolar 
entre os Países da América Latina e Ca-
ribe. Então, quando o País coloca a culpa 

Com assessoria da Cáritas Arquidio-
cesana, as equipes da Ação Social das pa-
róquias da Área de Esteio realizaram uma 
tarde de formação no dia 21 de agosto. 
Participaram integrantes das coordena-
ções de todas as paróquias, junto com o 
Coordenador da Diaconia Santo Antônio, 
Diác. Lourival Fernandes. Durante a ativi-
dade, o assessor da Cáritas, Elton Bozzet-
to, apresentou a sistematização do mape-
amento de todos os trabalhos realizados 
nas paróquias na dimensão da caridade.

Paróquias definem a realização de projetos integrados

Pe. Marcos defende a abertura de 
espaços para a juventude

radores de rua e auxílio em consultas e 
exames médicos. Na Inclusão Produtiva, 
o destaque é para os cursos de produção 
artesanal e a participação em feiras. Na 
Defesa e Garantia de Direitos, a criança 
tem destaque, bem como o atendimento 
a dependentes químicos, o cuidado com a 
saúde, a atenção à gestante e orientação 
nas questões de direito previdenciário.

Durante o encontro, integrantes da 
Ação Social da Paróquia Nossa Senhora 
das Graças apresentaram projeto para 
formação profissional em corte e costu-
ra, elaborado em curso promovido pela 
Cáritas Arquidiocesana.  A atividade será 
extensiva a beneficiários da ação social 
de todas as paróquias. O Coordenador da 
Diaconia, Diác. Lourival Fernandes, desta-
cou que essa será uma ação integrada de 
toda a Área Pastoral. “Queremos ampliar 
esse serviço de qualificação profissio-
nal com outros cursos, pois a formação 
para o trabalho dá dignidade aos assis-
tidos e permite que as pessoas tenham 
uma profissão e ingressem no mercado 
de trabalho para melhorar as condições 
familiares e não mais depender da ajuda 
emergencial das paróquias”. Esse projeto 
passará agora para a fase de captação de 
recursos. 

do fracasso no fracassado, o culpado é o 
acusador”. 

O palestrante sugeriu que as equi-
pes paroquiais mudem de atitude em 
relação aos jovens. Ao invés de querer 
inseri-los na ação caritativa devem ir ao 
encontro dos jovens para conhecer suas 
dificuldades e aspirações. “Precisamos 
assegurar aos jovens oportunidade e pro-
tagonismo e não submetê-los aos nossos 
interesses e necessidades, como salva-
ção para as nossas responsabilidades”. 
Sandrini afirmou que há muita esperança 
na juventude, porque uma pesquisa de-
mostrou que 88% dos jovens da Região 
Metropolitana de Porto Alegre prezam a 
família e querem ter uma família.

Para ele, as paróquias precisam al-
terar alguns procedimentos, promovendo 
uma renovação para integrar os jovens 
nas atividades sociais, criando redes de 

obras sociais e passando de atividades 
para processos de envolvimento dos jo-
vens, assegurando o seu protagonismo 
nas ações eclesiais. 
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Curso intensivo qualifica Coordenadores 
de Projeto Social

A Cáritas Arquidiocesana está 
desenvolvendo em 2018 um amplo 
programa de qualificação da rede  
socioassistencial. Até agora foram rea-
lizados os cursos de Educador Social, 
Coordenador de Projetos e Elaboração 
de Projetos e Captação de Recursos. 
Agora, a equipe técnica da entidade 
está preparando outra jornada de for-
mação.  De 01a 05 de outubro, acon-

tece o Curso Intensivo para Coordena-
dores de Projetos Sociais. A atividade 
visa qualificar os agentes que dirigem 
política, técnica e administrativamente 
projetos vinculados às políticas públi-
cas da Assistência Social. 

O programa contempla as com-
petências do coordenador de projeto, 
a sustentabilidade, a gestão, o controle 
social e as relações de trabalho. O cur-

so é gratuito e executado numa meto-
dologia de trabalho intensivo, a fim de 
facilitar a organização das entidades 
para não dispensarem seus profissio-
nais em longo tempo de capacitação. 
As inscrições estão abertas no site: 

www.caritasportoalegre.org

Centro Social envolve famílias na 
atividade com crianças e adolescentes

Durante o encontro, a direção e 
equipe técnica repassou com os pais 
as atividades desenvolvidas no último 
trimestre, as rotinas do planejamen-
to e o planejamento das ações para o 
segundo semestre. A Coordenadora do 
Centro Social de Cultura e Artes, Nina 
Cardoso, afirmou que este procedimen-
to visa informar às famílias de todas 
as atividades educativas. “O procedi-
mento permite aos familiares terem in-
formação constante e segura sobre as 
atividades. Isso permite o acompanha-
mento e o monitoramento do processo 
de desenvolvimento dos filhos”. Ela afir-
mou que os pais receberam recomen-

A centralidade de todo o trabalho 
social está na família, porque ela é o 
núcleo seguro para o desenvolvimento 
da pessoa e da comunidade. Com base 
nesta concepção, o Centro Social de 
Cultura e Artes Pe. Irineu Brand realiza 
uma integração permanente entre a en-
tidade, os participantes e os familiares. 
No dia 22 de agosto aconteceu mais 
um encontro com as famílias dos par-
ticipantes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. A atividade 
contou com a presença dos monitores, 
educadores, equipe técnica e do Diretor 
Executivo da Cáritas Arquidiocesana, 
Luís Carlos Campos.

Atividade orientou adolescentes

dações para que diariamente façam o 
acompanhamento escolar e ajudem 
a fortalecer os hábitos que a entidade 
trabalha com crianças e adolescentes.

As famílias também receberam in-
formações sobre as atividades dos pró-
ximos meses. Um dos eventos impor-
tantes será a Festa da Família, no dia 
22 de outubro. “Este será um momento 
de comemoração e convivência de pais 
e filhos. Essa interação visa fortalecer 
os laços familiares e estimular o diálo-
go e o relacionamento familiar”. Neste 
dia haverá apresentações artísticas e 
culturais e um almoço compartilhado. 
“Queremos que eles dediquem tempo 
para os filhos numa relação qualifica-
da”. 

SAÚDE – Na última semana de agos-
to, o Centro recebeu a visita dos 
agentes do Posto de Saúde da Vila 
Conceição. Eles realizaram uma série 
de atividades de orientação aos ado-
lescentes, especialmente sobre sexu-
alidade e doenças sexualmente trans-
missíveis. “Os adolescentes estão 
num período da vida que floresce com 
muita força a questão da sexualidade. 
Por isso, precisam ser bem orientados, 
para que esta dimensão da vida huma-
na seja vivida com serenidade e sem 
traumas, com uma boa orientação”.

O QUE VEM POR AÍ!
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Encontro reúne dirigentes da Cáritas na Região Sul

A Cáritas Arquidiocesana de Porto 
Alegre participou de 14 a 16 de agosto 
do Fórum Inter-Regional Sul de Cáritas, 
com entidades irmãs dos Estados do Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Durante o evento realizado no Convento 
dos Freis Capuchinhos, o grupo realizou 

uma análise de conjuntura sócio-política, 
trabalhou na elaboração do Plano de In-
cidência Política do Inter-regional Sul e 
encaminhou ações em unidade com as 
diretrizes da Cáritas Brasileira. 

O representante da Cáritas Arquidio-
cesana de Porto Alegre, Lucas Owergoor, 

Encontro definiu procedimentos comuns para Região Sul

destacou que outra atividade desenvolvi-
da foi o monitoramento dos dois primei-
ros anos do plano operativo quadrienal da 
Região Sul. O evento oportunizou ainda o 
compartilhamento de experiências exito-
sas de ações e projetos que promovem a 
cultura do Bem Viver. 

Durante o encontro, o doutor em Ci-
ências da Religião, Sandro Gallazzi, des-
tacou que os três pês que identificam a 
Igreja – Pão, Palavra e Pobre – devem 
provocar uma ação alinhada da Igreja 
com a mensagem do Papa Francisco que 
propõe “uma Igreja em saída”. Já a espe-
cialista em sociologia, Eliane de Moura, 
apresentou uma análise sócio-política da 
atualidade. Ela afirmou que o atual cená-
rio político-econômico e social merece 
atenção para incidência política da Rede 
Cáritas na Região Sul. “A Cáritas é uma 
importante ferramenta para que ocorra 
a transformação social num cenário em 
que o capital avançou em detrimento dos 
direitos do povo que estão enfrentando 
um período de retrocesso”. 

Agenda
11.09 Encontro de Formação da Área de 

Canoas
14h 18.09 Reunião sobre Formação de Agen-

tes de Migração na Cáritas/RS
9h

11.09 Reunião da CORAS Centro 14h 18.09 Reunião COMIRAT Porto Alegre 14h

14.09 Encontro de Capacitação na Área de 
Gravataí

14h 21.09 Reunião da Dimensão da Justiça, 
Caridade e Paz da Arquidiocese de 
Porto Alegre, no Centro de Pastoral

8h30min

18.09 Reunião de Formação na Área Sul 14h 25.09 Encontro de Formação Social na 
sede da Cáritas Arquidiocesana

13h30min

18.09 Pré-Conferência dos Direitos da Pes-
soa Idosa na Área Leste

14h 28.09 Encontro de Formação da Área 
Leste

9h


