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Conferência Municipal 
IX Conferência Municipal

 dos Direitos da Criança e do Adolescente 
foi realizada em Araruama

A Prefeitura de Araru-
ama, através da Secretaria 
de Política Social, Trabalho, 
Habitação, Terceira Idade e 
Desenvolvimento Humano 
em parceria com o Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
de Araruama (CMDCAA) re-
alizou na última quarta-feira 
(7), a IX Conferência Munici-
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Araruama 
com o tema “ Proteção Inte-
gral, Diversidade e Enfren-
tamento das Violências. O 
evento contou com a parti-
cipação de representantes 
da sociedade civil, autorida-

des, entidades filantrópicas 
e adolescentes do municí-
pio e teve como objetivo da 
Conferência foi promover 
debates, avaliações e ações 
públicas voltadas aos direitos 
da criança e do adolescente.

No período da manhã, 
as palestrantes Edilma Soa-
res da Silva e Jociane Sousa 
da Silva, palestraram sobre 
os desafios do enfrentamen-
to das violências e a prote-
ção integral. Já no período 
da tarde foram apresentados 
cinco eixos temáticos para 
discussão, como Garantia 
dos Direitos e Políticas Públi-
cas Integradas e de Inclusão 

Social; Prevenção e Enfren-
tamento da Violência contra 
Crianças e Adolescentes; 
Orçamento e Financiamento 
das Políticas para Crianças 
e Adolescentes; Participa-
ção, Comunicação Social e 
Protagonismo de Crianças 
e Adolescentes e Espaço 
de Gestão e Controle Social 
das Políticas Públicas das 
Crianças e Adolescentes. 
Na ocasião, foram escolhi-
dos também os delegados, 
conselheiros tutelares e 
adolescentes que irão par-
ticipar da Conferência Re-
gional, representando as-
sim, a cidade de Araruama.
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CRAS promove I 
Culminância

CRAS de Iguaba Grande promove I Culminância para jovens e Adolescentes

Aconteceu na última ter-
ça-feira (13), a I Culminância 
para Jovens e Adolescentes 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) do Centro de Refe-
rência a Assistência Social 
(CRAS) Apolo Belizário de 
Souza, localizado no bairro 
Vila Nova. O convite foi es-
tendido para os jovens do 
CRAS Adilson Lessa e para 
os alunos da E. M. Nerea Es-
ther Batista Alcoforado Nativi-

dade (NEBAN) e cerca de 20 
jovens participaram. O even-
to contou com a participação 
de profissionais das áreas de 
educação, psicologia, conse-
lho tutelar e Centro de Refe-
rência Especializado a Assis-
tência Social (CREAS). Os 
temas foram escolhidos pelos 
jovens e debatidos entre eles.

A coordenadora do 
CRAS, Karina Miranda, afir-
ma que os alunos se ani-
maram desde o início com a 

preparação da Culminância. 
“A gente pensou em chamar 
profissionais de diversas 
áreas, para trocar experiên-
cias e tirar as dúvidas dos 
jovens. E eles se dedicaram 
e se entregaram muito para 
que tudo isso acontecesse” 
afirmou a coordenadora. O 
SCFV é destinado às crian-
ças e Jovens do município 
e funciona no período de 
contra turno escolar nas 
duas unidades do CRAS.

I Exposição de Arte Nata-
lina Araruama

Com o objetivo de va-
lorizar os artistas da nossa 
região, promovendo troca 
de experiências e divulgan-
do a sua arte, a Prefeitura 
Municipal de Araruama, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Cultura, Turismo e 
Esporte e Lazer está pro-
movendo a I Exposição de 
Arte Natalina de Araruama.

Os interessados em 
participarem do evento de-

vem realizar as inscrições, 
de 05 a 20 de novembro, 
no Teatro Municipal Prefeito 
Graciano Torres Quintani-
lha, de terça a sexta-feira, 
das 10 às 17 horas, sendo 
necessário apresentar a 
cópia do RG e do CPF. No 
ato da inscrição, o artista 
receberá o regulamento. 
Já a exposição das obras 
acontecerá na Casa do 
Papai Noel (Praça Antônio 
Raposo), de 26 novembro 

a 31 de janeiro de 2019.
O período de votação 

das obras também será na 
Casa do Papai Noel, só de 
01 a 15 de dezembro, e as 
quatro obras escolhidas 
através do voto popular, se-
rão premiadas no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais).

A cerimônia de pre-
miação ocorrerá no dia 
12 de janeiro de 2019, 
no Salão Iconográfi-
co do Teatro Municipal.
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