
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas Diocesana de Colatina  (27) 2102-5047 –  www.caritascolatina.org.br 

No dia 23 de abril de 
2003, com o emprenho das 

Irmãs Dimesse Filhas de Maria 

Imaculada, da paróquia local – 

Cristo Rei - e do então bispo 

Diocesano, Dom Geraldo Lyrio 

Rocha, foi criado o Centro de 

Acolhida Maria Imaculada 

(CEAMI), unidade filial da Cáritas 

Diocesana de Colatina, no 

município de Sooretama. O 
CEAMI atende crianças, 

adolescentes e jovens, assim 

como suas famílias no espaço 

socioassistencial. As atividades 

são desenvolvidas por meio de 

oficinas de segunda a sexta-feira 

e visa diminuir a exposição das 

crianças e adolescentes a 

situações de risco e 
vulnerabilidade social e pessoal, 

contribuído para sua formação 

profissional, cultural e cidadã 

com a grande missão de 

redimensionar e reorientar uma 

nova geração para assumir e 

integrar à sociedade de uma 

maneira mais humana e 

fraterna.  A área de abrangência 

de atendimento são os bairros 
Sayonara, Sayonara II, Salvador 

e Parque São Jorge, todos 

A Cáritas Diocesana de Colatina, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), abre inscrições para os cursos de Auxiliar Administrativo e Costureiro Industrial 
do Vestuário, oferecido pelo Projeto Jeito de Mulher. As aulas terão início no dia 02 de março de 
2015. O curso é oferecido gratuitamente para maiores de 16 anos, e acontecerá de segunda a 
sexta-feira, das 18h30 às 22 horas. A carga horária é de 160 horas. Os interessados devem 
procurar Lúcia, no Centro de Acolhida da Criança e do Adolescente ou ligar para (27) 3721 5581. 

FALANDO DE CÁRITAS 
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CONHEÇA O CENTRO DE ACOLHIDA MARIA IMACULADA – CEAMI ! 

situados na cidade de 
Sooretama/ES. Os serviços 

socioassistenciais prestados 

estão dentro da modalidade de 

Proteção Social Básica – Serviço 

de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos.  

 
Gestor: Félix Cavallini Zandomeneghi 

Localização: Rua Mantegueira, nº 
109 - Sayonara – Sooretama  (ES) - 

Cep: 29.927-000 

Telefone: (27) 3273-1369 

E-mail: ceami@ceami.com.br 

 

 

COLABORE COM O PROJETO 

 
C/C 500.770-4 

 

AG. 1493 - Bradesco 

 
 

 

ACOLHIMENTO E DIVERSÃO, 
MARCAM AS FÉRIAS DAS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ATENDIDAS NO CEAMI 

 
O Centro de Acolhida Maria 

Imaculada – Ceami, Unidade Filial 
da Cáritas Diocesana de Colatina, 

em Sooretama, já não fecha mais 

no mês de janeiro. A partir de 2015, 

a Unidade passou a funcionar todos 
os meses do ano, promovendo 

acolhida e prevenção às situações 

de risco e vulnerabilidade social e 

pessoal. As crianças e adolescentes, 
que no período de férias escolares 

ficavam sem o que fazer, hoje são 

acolhidas na Entidade e participam 

de diversas atividades recreativas, 
como: gincanas, show de calouros, 

dramatizações, banho de 

mangueira, entre outras. O janeiro é 

um período diferenciado, todos os 

anos os acolhidos participarão de 
atividades voltadas ao lazer e a 

descontração.  

 

 
 

PROJETO JEITO DE MULHER ABRE INSCRIÇÕES PARA AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO E COSTUREIRO INDUSTRIAL 

 

 

 

 
Projeto Jeito de Mulher 

 
O Projeto Jeito de Mulher é uma 
iniciativa cidadã que oferece 
oportunidades de 
profissionalização para pessoas em 
risco social que desejam ingressar 
no mercado de trabalho.  

 

 

 

  CÁRITAS SE ASSOCIA A FUNDAES 

 

A partir de janeiro de 2015 a Cáritas 
Diocesana de Colatina torna-se 

filiada a Federação das Fundações e 

Associações do Espírito Santo - 

Fundaes, uma parceria para 
fortalecer ainda mais as ações da 

Cáritas. 

 

A FUNDAES 
A Fundaes é uma organização de 

direito privado, de fins não 

econômicos, cujo propósito é unir, 

congregar e fortalecer o Terceiro 
Setor no Estado do Espírito Santo e 

representar as Filiadas. A 

transparência, o comprometimento, 

o respeito e a ética são os valores 

que norteiam a Fundaes. 
 

O PAPEL DA FUNDAES 

Para melhorar o desempenho das  

organizações do terceiro setor, tão 
importantes e muitas delas 

imprescindíveis para as comunidades 

onde atuam, é necessário um 

trabalho cooperativo, em rede, com 
troca de experiências e partilha de 

recursos para que todas sejam 

fortalecidas. Nesse sentido, a 

Fundaes se propõe a ser um agente 

integrador e multiplicador de 
tecnologias sociais para que essas 

organizações avancem na qualidade 

da sua gestão. Para alcançar a 

finalidade a que se propõe, a 
Fundaes planeja oferecer 

capacitação, serviços, informações e 

também atuar no fortalecimento do 

trabalho em rede, na oferta de 
assessoria jurídica, contábil e de 

gestão, especialmente para as 

filiadas que estão em processo de 

busca por mais organização. 
 

http://www.fundaes.org.br 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÁRITAS DIOCESANA DE 

COLATINA 

 
 

Praça Frei José, nº26 

Centro – Colatina/ES 

CEP. 29.700-230 

Tel. 27 -2102-5047 
Email: caritas@caritascolatina.org.br 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Visite-nos em: 

www.caritascolatina.org.br 

A noite de quarta-feira (21), foi especial para as 

crianças e adolescentes do Centro de Acolhida. 

Após quase um ano de treinamentos, elas 

puderam apresentar para seus familiares tudo 

que aprenderam no Projeto Centro Socio 
Esportivo de Jiu Jitsu – Cejic, uma ação 

desenvolvida pela Cáritas Diocesana de 

Colatina, com apoio da Vale. O projeto foi criado 

com o objetivo de entrar em contato direto com 

as crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, com a intenção de 

reinseri-los na sociedade, afastando-o das ruas, 
evitando caminhos paralelos como o da 

drogadição, por meio da prática de atividade 

esportiva, contribuindo com a transformação 

social e melhoramento da qualidade de vida, à 

fim de torná-los capazes de compartilhar o 

exercício da cidadania e construção de uma 

realidade social favorável onde estão inseridos. 

NOITE DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OFICINA DE JIU JITSU NO CENTRO DE ACOLHIDA 

 

 

COLÔNIA DE FÉRIAS NO CENTRO DE ACOLHIDA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
O ano de 2015 chegou regado de 

novidades para o Centro de Acolhida da Criança 

e do Adolescente. No mês de janeiro a entidade 

ficava fechada, hoje oferece aos atendidos uma 
espécie de colônia de férias”, é um mês inteiro 

de atividades esportivas e recreativas, indo ao 

encontro do que a entidade sempre preza que é 

afastar e prevenir o risco e situações de 

vulnerabilidade social e pessoal. 

 

O Centro de Acolhida da Criança e do 

Adolescente é uma Unidade Filial da Cáritas 

Diocesana de Colatina, e oferece o serviço de 

Proteção Social Básica, na modalidade de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por 

meio de atividades pautadas em experiências 

lúdicas, culturais e esportivas.  

 

 

 

FAÇA SUA PARTE! 

 

 

 

O Centro de Acolhida irá realizar o sorteio de 
uma cesta de artesanatos, em benefício de 

suas atividades sociais, oferecidas a crianças e 

adolescentes.  

 

O valor para participar do sorteio é de R$ 2,00. 

Os bilhetes podem ser adquiridos na portaria 

do Edifício João Paulo II (Diocese) ou no Centro 

de Acolhida no Bairro Bela Vista. 

 

          PARTICIPE E COLABORE! 
  

FAÇA PARTE DESSA REDE DE AMOR E 
SOLIDARIEDADE! 

 
Doações em dinheiro: 
Banco do Brasil  
Agência 0.112-0 
C/C 4.699-X 
 
Doações diversas: 
Alimentos, roupas, brinquedos, leite, material de limpeza 
e higiene, fraldas, podem ser entregues diretamente no 
endereço da Sede em Colatina, ou nas Unidades Filiais. 

Com a chegada do Ano Novo, 

iniciaram-se também ações 

pela Paz. Em 2014, os bispos 

da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) 

aprovaram, por unanimidade 

durante a 52ª Assembleia 

Geral, o Ano da Paz. Trata-se 

de um período de reflexões, 
orações e ações sociais, que 

se estenderá até o Natal de 

2015. 

 

“Que possamos viver este Ano 

da Paz com muitas bênçãos. 

Atitudes, gestos concretos e 

sempre pedindo ao Senhor 

que nos ilumine e que traga 

esta paz aos nossos corações, 
às famílias e a todo o mundo. 

Que a Paz reine em nossas 

fronteiras! Sejamos 

propagadores e testemunhas 

da paz, aquela paz que vem 

do Senhor”, disse o cardeal 

Orani. 

 

Com a proposta do Ano da 
Paz, a Igreja no Brasil quer 

ajudar na superação da 

violência e despertar para a 

convivência mais respeitosa e 

fraterna entre as pessoas. 

 

“Vamos refletir durante o ano 

sobre o porquê da violência e 

sobre a necessidade de uma 

convivência fecunda e 
frutuosa. O Ano Litúrgico nos 

oferece oportunidades para 

pensar sobre a paz e a 

realidade da violência”, 

lembrou dom Leonardo. 


