JULIANA PESSOTTI GOMES RUBINHO – 28 ANOS
CANDIDATA Nº: 60
Área de atuação:
Atuo na área da assistência social junto á uma equipe de voluntários realizando
projetos que proporcionam mantimento, orientação e prevenção à saúde e lazer à
crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Atuo
também como estagiária de psicologia no Centro de Atenção Psicossocial para
Infância e Adolescência de Jundiaí (CAPSi), realizando orientação de pais em
grupo.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e
na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Juntamente com um grupo de voluntários atuo na realização de projetos sociais
que proporcionam roupa, alimento, atendimento médico e psicológico, consultoria
com advogados, orientação e prevenção à saúde e lazer á crianças, adolescentes
e suas famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Alguns desses
eventos acontecem em locais públicos, com serviços totalmente gratuitos e abertos
a comunidade, outros acontecem em locais específicos onde há maior
concentração de crianças e adolescentes carentes e são realizados através de
cadastramento prévio para que todas as crianças e adolescentes inscritos possam
receber roupas, brinquedos e alimentos. No Centro de Atenção Psicossocial para
Infância e Adolescência de Jundiaí (CAPSi), realizo como estagiária de psicologia,
orientação de pais em grupo, discutindo e apresentando estratégias que possam
ajudá-los a lidar com os comportamentos inadequados apresentados pelos seus
filhos.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Quero ser conselheira tutelar porque sempre me interessei pelo trabalho social e a
defesa dos direitos humanos. Me formo em psicologia este ano e acredito que esta
formação me trouxe maiores conhecimentos sobre as relações sociais, família,
educação e sobre formas de intervenção em situações de risco à criança e o
adolescente. Me fez desenvolver uma visão ampliada das causas e motivos pelos
quais a criança e o adolescente se encontram em situações de desamparo,
violência e desrespeito aos seus direitos. Apesar de ter consciência de que este é
um trabalho difícil e complexo, estou motivada e disposta a colocar em prática junto
á equipe eleita de conselheiros tutelares o que aprendi, me engajando na proteção
integral dos direitos das crianças e adolescentes e colaborando no
desenvolvimento de políticas necessárias que valorizem e defendam a dignidade
dos mesmos.

Email: jupessotti@hotmail.com

