PRISCILA GREINACHER – 36 ANOS
CANDIDATA Nº: 11
Área de atuação:
Sou Patologista Clínica, onde ministro aulas de Ciências para rede estadual e
patologia laboratorial para colégio técnico particular. Atualmente participo de
reuniões do Comad e demais pertinentes a questões que envolvam a criança e
adolescente. Voluntariado na distribuição de doações de brinquedos para
crianças carentes (Jarinu). Estou a disposição para comunidade do São Camilo
para orientação sobre DST´s e Gravidez para crianças e adolescentes.
Trabalhei no setor de assistência social no colégio Padre Anchieta, atendendo
famílias.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa
e na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Presto orientações a crianças e adolescentes com quem tive e tenho contato, a
cada dia mais uma rede que só cresce, relativo a assuntos sobre doenças
sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e sobre os danos no consumo
de drogas, bebidas e álcool. Seja nos corredores dos colégios, bem como em
ambiente virtual (whatsapp, e-mail, rede social). Organização de rodas de
debate entre jovens da rede particular e publica.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Durante minha atuação como professora de Ciências, no colégio Estadual
Antenor Soares Gandra, tive a oportunidade de ter contato direto com crianças
e adolescentes, onde compreendi quão importante é nossa responsabilidade
sobre o futuro e segurança desses filhos do Brasil. Dia após dia, após as aulas,
mais e mais alunos, me cercavam nos corredores da escola, com questões,
confissões, vitórias, amizade... Compreendi que um canal de comunicação é
possível e de forma progressiva. Iniciei com orientações sobre doenças
sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, álcool e drogas e suas
causas, até mesmo incentivo sobre futuro profissional e ensino superior, a
respeito do Enem e Prouni. Vários mantém contato ativo desde então. Ao olhar
minhas próprias filhas, na mesa durante o jantar, despertei minha paixão em
agir, contribuir, atuar, participar. Usar minha paixão de ser mãe e professora,
somada com formação acadêmica para agir. Quero fazer minha parte!

Email: prigreinacher@gmail.com

