CRISTIANE VIEIRA GOZZO – 51 ANOS
CANDIDATA Nº: 57
Área de atuação:
Foi no ano de 2002 que comecei a trabalhar na Assistência Social como
orientadora de medida socioeducativa em meio aberto (liberdade assistida e
prestação de serviço à comunidade). A partir desse ano me envolvi ainda mais
nas questões relacionadas aos direitos, defesa e proteção de crianças e
adolescentes. Atuei anteriormente na área da educação, em sala de aula,
como professora de Língua Portuguesa. Em 2013 passei no concurso de
orientadora social na PJ, trabalhando com acolhimento institucional e familiar.
Atualmente coordeno o Serviço de Família Acolhedora. Tanto em sala de aula,
como na Assistência, o que sempre norteou minhas ações e atividades foi o
ECA. Como professora e orientadora, trabalhando com textos, oficinas,
orientação familiar, fortalecimento de vínculos etc, pude planejar ações que
desenvolvessem noções de cidadania, respeito mútuo, participação cidadã,
dentre outros, para crianças, adolescentes e seus familiares.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa
e na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Depois de passar um ano coordenando o acolhimento institucional do
município, fui coordenar o acolhimento familiar (Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora), uma modalidade ainda recente no Brasil. Trabalhando na
alta complexidade pude estreitar relações com os atores do Sistema de
Garantia de Direitos: judiciário, setor técnico da Vara da Infância, conselhos
tutelares, defensoria, dentre outros. Para o bom desenvolvimento e melhor
coordenação desse trabalho tem sido fundamental a capacitação continuada, a
participação em seminários, em fóruns, redes sociais, reuniões de equipe, rede
de acolhimentos, além de articulação com a gestão municipal.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
O desejo de desempenhar o papel de Conselheira Tutelar vem sendo
construído ao longo de minha trajetória profissional. Iniciou com a escuta dos
atendidos e seus familiares, tanto na escola como no serviço de medidas
socioeducativas, passou pelo conhecimento dos territórios e comunidades que
tanto me ensinaram, e culminou com o acompanhamento de crianças e
adolescentes acolhidos em instituição. Nos serviços de acolhimento pude
dimensionar melhor a profundidade e relevância do Conselho Tutelar.

Email: crisgvieira@hotmail.com

