VALDIRENE LIMA DE SOUZA – 31 ANOS
CANDIDATA Nº: 81
Área de atuação:
Atuo ha 13 anos na área da saúde como agente comunitário, como o intuito de
levar orientação e direcionamento em prol da promoção e prevenção de
doenças.Tive varia s experiências com o conselho tutelar quando identificamos
casos de crianças e ou adolescentes em situação de risco, trabalhamos muito
em parcerias com outros seguimentos do poder público o que tem dado certo
até o momento.Não é fácil entrar no lar das pessoas e lidar com seus conflitos
mas vejo nisso tudo uma forma de cuidado e aprendizagem.Espero vencer
mais este desafio e que eu possa contribuir de maneira significativa e
equilibrada as propostas que me forem lançadas.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa
e na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Como já havia dito atuo na área da saúde que de certo modo permeia por
todos os setores públicos. Tenho contato maior com o social (CRAS,
CONSELHO TUTELAR, FUMAS, PASTORAL DO MENOR) entre outros já que
trabalhamos com famílias em situação de risco ou não onde é comumente
encontrados crianças, adolescentes e idosos que se tornam mais vulneráveis
por sua condição física e social. Trabalhamos com grupo de apoio e escuta
para essas famílias, desenvolvemos também juntamente com a comunidade
ações educativas e oficinas profissionalizantes que possam melhorar sua
qualidade de vida e condição social.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Me identifico com a luta travada em defesa dos grupos com maior grau de
vulnerabilidade no qual se enquadra a criança e o adolescente é uma luta
constante e árdua no que se refere ao entendimento e posse do direito à
defesa.Vivemos em uma sociedade acostumada a criticar, hostilizar e reprimir
o que vai além de sua compreensão o que precisa urgentemente ser
mudado.Proteger nossas crianças e adolescentes vai além de fazer valer a Lei
em sua totalidade mas é algo que deve ser introjetado em nós como algo
cultural,o simples ato de cuidar dos mais vulneráveis.
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