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ESCOLA LEVOU FORMAÇÃO PARA MAIS DE 80 CONSELHEIROS
Foto: Fábio Costa.

“Pretendo
me
formar
como
bailarina e aprender tudo que
eu puder para ajudar a formar
crianças e contribuir para uma
sociedade de bem. Já imaginou?
Atendemos
400
crianças.
E
se cada uma delas puder ser
alguém? [lágrimas de emoção]”.
Foi com esta frase que a jovem
Gabriela de Lima, 16, abriu a
cerimônia de apresentação da
Escola de Conselhos - Pará, na
última sexta-feira, 30, na Região
do Rio Xingu e Transamazônica.
Bailarina do projeto social “Balé
Arte”, a adolescente emocionou
autoridades
e
conselheiros
tutelares e de direitos que
finalizavam a formação, a qual havia
iniciado na última terça-feira, 27, no
campus da Universidade Federal
do Pará (UFPA), em Altamira.
Representando a Pró-Reitoria
de Extensão, João de Castro,
comparou a fala da adolescente a
uma dança. “Gabriela, quando você
estava falando tivemos a sensação
de que estava realizando uma bela
apresentação de balé”, disse João.
“O povo brasileiro precisa é
de oportunidade”, completou a
diretora do Instituto de Ciências da
Educação (ICED), Ana Tancredi.
De acordo com ela, “a Escola
de Conselhos é um projeto que
trás cidadania para a sociedade”.
Direcionou-se aos conselheiros
presentes
dizendo:
“vocês,
quando estão atuando, falam
em nome do Governo brasileiro.
E precisam, somente, cumprir

Conselheiros Tutelares e de Direitos da Região do Rio Xingú em foto
com Salomão Hage, Airton Faleiro, Zé Geraldo, Eliana Ercila, Nazaré
Araújo e Vinólia Costa.

o que determina o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA)”.
O Arcebispo da Prelazia de
Altamira, Dom Erwir, prestigiou a
organização da Escola de Conselhos
e os conselheiros tutelares e
de direitos, com sua presença.
Um grande defensor das causas
sociais do campo e um líder
religioso muito respeitado, Dom
Erwir, parabenizou o trabalho
de formação continuada dos
conselheiros
na
região
e
disparou: “a nossa cidade está
sendo tesourada, tantas e tantas
vezes, mas estamos na luta. Aos
municípios de Gurupá a São Felix
do Xingu, contem com o meu apoio”.
Articulação – Considerado pela
maioria dos conselheiros e por
representantes dos movimentos

sociais, um momento histórico,
a cerimônia de apresentação da
Escola de Conselhos contou com
a presença do Promotor de Justiça
da Infância e Juventude, Luciano
Augusto Araújo; da Defensora
Pública da Infância e Juventude de
Altamira, Rosângela Lazzarim; do
Deputado Federal, Zé Geraldo; do
Deputado Estadual, Airton Faleiro;
da indígena Lilia Chipaia, do
coordenador do campus Altamira,
Raineiro Meireles; do Coordenador
da Escola de Conselhos, Salomão
Hage; do Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Altamira,
Grnézio Pinto e da representante
do Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(Cedca), Terezinha Cordeiro. Além
da ilustre presença das educadoras
Eliana Ercila e Vinólia Costa.

BAIXO AMAZONAS

CONSELHEIROS FORMAM COMISSÃO PARA FÓRUM REGIONAL
Foto: Fábio Costa.

Na Região do Baixo Amazonas, cerca de 50
conselheiros tutelares e de direitos participaram da
formação promovida pela Escola de Conselhos no
período de 26 a 29 de setembro, no auditório da
Universidade Estadual do Pará (UEPA), campus Tapajós.
Durante a formação, um momento importante marcou o
encontro dos conselheiros: a criação de uma comissão
organizadora do primeiro Fórum Regional do Oeste do Pará.
De acordo com o conselheiro tutelar de Alenquer,
Fernando Costa, a presença de conselheiros dos
municípios de Faro, Prainha, Curuá, Óbidos, Juruti, Terra
Santa, Belterra e Santarém, na formação , permitiram
que a articulação fosse melhor entre os municípios.

Ainda segundo Fernando, o objetivo do Fórum é
“ampliar a rede de garantia de direitos, criar uma
política voltada para a Região Oeste paraense
e aproximar autoridades dos poderes públicos”.
A cerimônia de apresentação teve a participação
da Diretora do ICED, Ana Tancredi; do Diretor
de Extensão da UEPA, Mário Brasil; do Prefeito
Municipal de Santarém, em exercício, José Antônio
Rocha; do Vice-Presidente do Cedca, Ricado
Melo e da Promotora de Justiça de Terra Santa e
Faro, Ione Missa, além de professores e alunos da
universidade. A formação foi conduzida pelas ilustres
educadoras Maria Inês Garcia e Jaqueline Almeida.

EDUCADORA FALA SOBRE BELO MONTE E AUMENTO DA
CRIMINALIDADE INFANTIL
Patrícia Cordeiro, educadora da Escola de Conselhos escreveu artigo com o
tema: Belo Monte e o aumento da criminalidade juvenil. Para lê-lo, acesse
a página em nosso portal www.escoladeconselhospara.org, menu Cartas.
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