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Quem são os nossos educandos? 
400 crianças e adolescentes compõe o grupo de Educandos do 

Serviço Social São Judas Tadeu. Suas idades variam entre 6 e 15 anos; 
sendo eles, prioritariamente, moradores das regiões periféricas de São José 
do Rio Preto. A vulnerabilidade social é um dos critérios de seleção.  
 
 

Qual a dinâmica do trabalho? 
Todos frequentam a Escola Pública em meio período. No turno 

contrário, são incentivados pelo São Judas.  Em cada etapa, são servidas 
três refeições; sendo o almoço o “marco” do encerramento das atividades 
de uma turma (manhã) e o início da outra (tarde).  

 
 

Grade de Atividades 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 
Oficina Cultural e Lúdica  
Inclusão Digital  
Banda e Instrumentos Musicais  
Oficinas de Artesanato  
 
Oficina Esportiva e Recreativa 
Colônia de Férias  
Oficina de Arte e Lazer 
 
Oficina Reflexiva 
Reunião / Encontro de Pais  
Grupo de Crianças e Adolescentes  
 
Oficinas Educativas 
Oficina de Artes Manuais 
Oficina de Robótica e Técnicas de Som 
Oficina Sócio Cultural  
 
 
 



São Judas em números 
 
Valor mensal aplicado 
R$ 100.000, 00 (em média) 
 
Valor mensal aplicado (por adolescente) 
R$ 250,00 (em média) 
 
Fontes de Renda 
- Loja (móveis e brechó permanente)  
- Gráfica 
- Programa de Reciclagem 
- Festas e Eventos Beneficentes 
 
Dados | Alimentação (mês) 
- 570 Kg de Arroz 
- 175 Kg de Feijão 
- 830 Lts de Leite 
- 660 Kg de Carne 
- 5.300 Pães 
 
 

Quem são os nossos Parceiros? 
 

Diocese de São José do Rio Preto 
 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
(A partir de convênios com as Secretarias da Assistência Social e Educação) 
 
RioPreTRANS 
(Transporte gratuito de todos os adolescentes) 
 
UNIMED 
(Plano de Saúde para todos os educandos) 
 
 
 

55 anos de história  
Da fundação aos dias atuais 

 
Fundador | Pe. Ângelo Dell’Oro 
Missionário Comboniano (da Congregação fundada por São Daniel Comboni) 
 

*O sacerdote morreu aos 97 anos, em Milão (Itália), no dia 13 de Outubro de 2008. 
 
 
Presidente | Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Padre da Diocese de S. J. Rio Preto e Presidente da Entidade desde 2003. 
 
**O Presbítero foi o responsável pela atualização da gestão, abertura de cursos, 
além da ampliação do atendimento (que passou de 220 para 400 crianças e 
adolescentes / dia). 
 
 



Razão Social 
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu 
 
Fundação 
28 de Outubro de 1962 
 

Breve histórico 
Quando o padre Ângelo Dell’Oro chegou a São José do Rio Preto, para 

concluir a construção do tempo dedicado a São Judas Tadeu, no Jardim 
Roseiral, percebeu o grande número de meninos em situação de extrema 
pobreza na região. Evangelizador, o missionário italiano se sensibilizou a 
partir dos riscos a que aquelas crianças estavam submetidos se 
continuassem nas ruas.   

 
A visão social do padre era lógica e voltada para o futuro: 

desprotegidos, os adolescentes poderiam ser atraídos pelos vícios, 
“agenciados” pelo tráfico de drogas ou sujeitos à mendicância e 
prostituição. Era preciso prepará-los para a vida!  

  
Com esse objetivo, em 28 de Outubro de 1962, o padre Ângelo 

Dell’Oro deu início à primeira atividade da Entidade: um curso de pintura 
em gesso, que era ministrado por ele mesmo, à sombra de alguns 
eucaliptos, nos fundos do Santuário. Sem nenhum aparato material, 
começaram a ser atendidos os primeiros 11 educandos do Serviço Social 
São Judas Tadeu. Muitos não continuaram; tinham fome. Ao instituir a 
partilha dos alimentos, as crianças e adolescentes começaram a chegar aos 
montes. A Obra só crescia! 

 
Algum tempo depois, a população começou a valorizar a proposta 

social, vendo a cada dia a dedicação e empenho do missionário italiano. 
Com isso, alguns terrenos foram doados por benfeitores, pavilhões foram 
construídos, ONGs internacionais enviaram contribuições e novos cursos 
foram criados. As sementes de um novo projeto estavam lançadas. Surgia 
ali o que viria a ser uma das maiores entidades beneficentes de São José 
do Rio Preto. 
 

Novos tempos 
Em 2003, a Diocese de São José do Rio Preto assumiu a 

administração do Serviço Social São Judas Tadeu; atendendo a um desejo 
dos Missionários Combonianos; que contornaram diversas (e sérias) crises 
financeiras. 

 
Naquele mesmo ano o padre Luiz Donizeti Caputo foi confirmado 

Presidente do Serviço Social. O presbítero teve como primeira missão 
ampliar o atendimento e sintonizar a Entidade e seus cursos às novas 
exigências do mercado de trabalho. Era bispo de São José do Rio Preto, à 
época, dom Orani João Tempesta, O. Cist, hoje arcebispo de São Sebastião 
do Rio de Janeiro. 

 
Nos últimos 15 anos, desde o início do trabalho do padre Luiz, o 

número de educandos atendidos diariamente na Entidade passou de 220 



para 400. Cursos foram abertos, atividades criadas e novos projetos 
educacionais propostos.   

 
Ao celebrar seus 55 anos de caminhada (28/10/2017), o Serviço 

Social comemora os mais de 16 mil adolescentes assistidos e encaminhados 
os mais variados postos na sociedade. Em todos os ramos – da indústria ao 
comércio, passando pela prestação de serviços – sempre existe um ex-
aluno do São Judas. 

 
Desenvolvendo o Projeto “Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos”, a Entidade investe na Formação Integral (Humana, Cultural e 
Cidadã) dos seus educandos.  
 
 

Fale com o São Judas 
 

Telefone 
17. 3215.9200 
 
 
 
 

Site 
www.servicosocialsaojudas.org.br 
 
 
 
 
 

E-mail 
comunicacao@saojudasrp.org.br 
 

 

Facebook 
facebook.com/saojudas 

 
 

Instagram 
@saojudasrp 

 
 

Twitter 
@servicosocialsj 

 
 

Youtube 
/servicosocialsite

 
 
 
 
 
 
 

 

Assessoria de Comunicação 
 
 

André Botelho 
Jornalista Responsável 

 

andre@saojudasrp.org.br 
MTB 43.468/SP 

 

17.3215.9200 | 17. 9 9116.8860 
 

Endereço 
Rua José Bonifácio, 1598 – Jd. Roseiral 

São José do Rio Preto / SP 
CEP: 15070.400 
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