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Conferência Livre da região norte
é realizada na AASJN

C

om o objetivo de preparar o público adolescente para a

VII Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser
realizada nos dias 11 e 12 de novembro, além de discutir previamente o
tema “Mobilizando, Implementando e Monitorando a Política e o Plano
Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”, a AASJN –
Associação Ação Social Jesus de Nazaré, CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas-TO e comunidade em
geral da região norte da capital, se reuniram na tarde de quarta-feira, 26
de outubro, na sede da AASJN, para debater o assunto, na II Conferência
Livre realizada na região nortede Palmas.
Representando a AASJN, participaram o presidente, Jocel
Santiago Araújo, a coordenadora do Projeto Arte Fato, Maria de Jesus
(Dijé), alunos do referido projeto e a diretora da Escola João Paulo II,
E l d i n ê
P i m e n t e l
B a r r o s
R i b e i r o .

Lançamento do Ponto de Cultura da Região Sul

32ªEdição

Dom Philip Dickmans
participa de inaguração da nova ponte

O ex-presidente da AASJN, atual presidente do Conselho
Deliberativo da instituição e bispo de Miracema do Tocantins, primeira Capital
do Estado, Dom Philip Eduard Roger Dickmans, participou na sexta-feira, 21 de
outubro, da inauguração da Ponte dos Imigrantes Nordestinos Padre Cícero
José de Sousa, obra que liga Miracema do Tocantins a Lajeado, facilitando a
travessia sobre o Rio Tocantins.
De acordo com Dom Philip Dickmans, a inauguração da ponte trará
mais desenvolvimento para o povo, e a homenagem é justa pela pessoa que
Padre Cícero José de Sousa, representa para população e pela luta brava dos
nordestinos, que procuraram o Tocantins para escrever uma nova página na
história da vida de cada um.
Na ocasião Dom Philip, aproveitou para enviar um pedido ao
presidente da AASJN, Jocel Santiago Araújo. “Nós estamos esperando igual a
ponte, que demorou, mas agora quem sabe, no dia 22 de dezembro, quando
vai ser o 13º aniversário da entidade, a missa em vez de ser celebrada lá em
Palmas, seja celebrada aqui em Miracema, para começar novos projetos. É
um sonho do bispo e ex-presidente. Estou esperando vocês de Palmas para
atravessar com os projetos para Miracema”, pede o bispo.

Entidade realiza I Seminário de Integração Social

N

a terça-feira, 18 de outubro foi lançado na Região Sul de

Palmas, o Ponto de Cultura Central do Riso, desenvolvido pela ATCT Associação Tocantinense de Conselheiros Tutelares. Na oportunidade a
presidente da ATCT, Maria Julane, falou da importância do projeto para
a q u e l a
c o m u n i d a d e .
Já a presidente da FCP - Fundação Cultural de Palmas, Kátia
Maia Flores, destacou a importância de cada um dos dez pontos de
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Nos dias 14 e 15 de outubro, a AASJN
realizou o I Seminário de Integração Social,
com o tema Participação Social e Articulação
Comunitária, o objetivo foi integrar
associados, colaboradores da AASJN,
entidades públicas e privadas, lideranças
comunitárias, convidados e comunidade em
geral. O evento que debateu sobre o Fundo
da Infância e Adolescência, Planejamento
Tributário: Conhecer para entender e Estatuto da Criança e do adolescente
apresentou os projetos desenvolvidos pela AASJN.
De acordo com a acadêmica do 8º período do curso de Serviço Social,
da Unitins – Fundação Universidade do Tocantins, Jordânia Aires da Silva, as
apresentações foram muito interessantes e veio enriquecer seus
conhecimentos.
Para o educador social Márcio Santos, foi uma oportunidade de
conhecer mais a AASJN, que há tempos vem desenvolvendo, principalmente
trabalhos sociais dentro da comunidade.
A Presidente da ATCT - Associação Tocantinense de Conselheiros
Tutelares do Estado do Tocantins, Julane Marise, disse que ficou feliz em
participar e debater com a comunidade o tema sobre o Estatuto da Criança e
Adolescente: Direitos e Deveres e conhecer o que a entidade oferece.
Segundo o presidente da entidade, Jocel Santiago Araújo, a palestra
sobre Criança e Adolescente direcionada aos educadores: professores,
oficineiros e educador social da entidade “foi de fundamental importância,
momento de questionar sobre o tema com a palestrante e quem não veio vai ser
orientado a procurar uma palestra desse nível”, afirma.

