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Parceria com TJ-sp

Iniciativa irá permitir que crianças façam atividades fora do abrigo, auxiliando na valorização da autoestima

Suzano abrirá inscrições para
programa de Apadrinhamento

A Prefeitura de Suzano
lançará hoje, a partir das
14 horas, o programa de
Apadrinhamento Afetivo,
em parceria com o Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo (TJ-SP). A iniciativa
busca proporcionar convivência familiar e comunitária
a crianças a partir dos 7 anos
e adolescentes com vínculos
de família rompidos. A apresentação será realizada no
Fórum de Suzano e contará
com a presença da juíza da 1ª
Vara Criminal e da Infância
e Juventude, Érica Marcelina
Cruz, e do prefeito Rodrigo
Ashiuchi (PR).
O projeto, que tem como
slogan “Acolher com o Coração”, é fruto de um convênio
com o TJ-SP e também conta
com a parceria do Ministério
Público Federal e do Instituto Beneficente Viva a Vida,
entidade que desenvolve os
trabalhos de acolhimento
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na cidade. Em Suzano, ficará a cargo da Secretaria
Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
nortear os trabalhos.

Crianças e jovens
participantes do
projeto estão sob
responsabilidade do
Instituto Viva a Vida
Podem participar pessoas
com mais de 21 anos que tenham disponibilidade afetiva
e ambiente familiar adequado
para o acolhimento do afilhado.
Os interessados precisam
ter tempo e possibilidade
de comprometimento, bem
como participar de futuras
oficinas de preparação para o
apadrinhamento dos jovens
que estão sob responsabilidade do Instituto Beneficente
Viva a Vida. As inscrições

Interessados devem se dirigir ao Creas, instalado na Vila Costa, a partir do dia 19

serão realizadas às terças e
sextas-feiras, no período de
19 de fevereiro a 20 de abril,
no Centro de Referência

Especializado em Assistência
Social (Creas), localizado na
rua Deodato Wertheimer,
174, na Vila Costa.

Uma das premissas do
Apadrinhamento Afetivo é
resgatar o direito de convivência familiar e comunitária

de crianças e adolescentes
acolhidos com remotas perspectivas de adoção ou retorno
à família. Na prática, esses
jovens têm a possibilidade
de criar laços com pessoas
interessadas, voluntários que
se dispõem a manter contato
direto com o “afilhado”, podendo sair para atividades
fora do abrigo, como passeios,
festas de Natal, Páscoa etc.
Desta forma, são vivenciadas
experiências que auxiliam
no processo de valorização
da autoestima.
De acordo com o prefeito,
o apadrinhamento se mostra
uma ferramenta extremamente útil para possibilitar
um mínimo de convivência
familiar, oferecer a chance de
ter uma referência externa e
proporcionar oportunidades
de lazer, tão triviais para
crianças que vivem em suas
famílias e tão raras para as
institucionalizadas.

Novo comando

Educação

Zé Pirueiro assume a
presidência do PTB

Prefeito anuncia novo secretário

O vereador José Carlos
de Souza Nascimento, o
Zé Pirueiro, é o novo presidente do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) em Suzano.
A oficialização do comando
do partido foi registrada no
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) na última terça-feira.
Mesmo sendo parlamentar em primeiro mandato
na Câmara de Suzano, Zé
Pirueiro, já conquistou a
confiança e credibilidade
de fortes nomes petebistas.
O maior exemplo é o presidente estadual do PTB, o
deputado estadual Antonio
Carlos Campos Machado, o
Campos Machado.
No comando do partido
suzanense, Zé Pirueiro quer
fortalecer a legenda. “Com o
registro do órgão provisório
no TRE oficializado nesta
semana, vamos começar a
estruturar um novo PTB na
cidade”, disse. “Meu objetivo
é fazer a sigla se destacar
ainda mais em Suzano. O
PTB é um partido com alta
expressão na política nacional
e aqui na nossa cidade não
será diferente”, argumentou.
Em breve, o presidente

Divulgação

Vereador conquistou a
confiança de petebistas

realizará uma ação para novas
filiações partidárias. “O Brasil
passa por um momento de
renovação política. Queremos pessoas novas no PTB.
Pessoas compromissadas
com o futuro de Suzano”,
opinou.

Currículo

José Carlos de Souza Nascimento, o Zé Pirueiro, tem
48 anos, é motorista de van.
Natural de Umbuzeiro (PB),
é casado e pai de cinco filhos.
Foi eleito para o Legislativo
com 1.423 votos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou ontem o
novo secretário municipal de
Educação. Leandro Bassini,
que até então atuava como
diretor da pasta, assumirá
o cargo no lugar de Nazih
Youssef Franciss, que solicitou
seu desligamento do governo
por razões particulares. Segundo o prefeito, não haverá
mudanças na equipe atual,
prevalecendo a continuidade
do trabalho que vem sendo
realizado desde o início da
atual gestão. O anúncio foi
feito ontem no Complexo
Educacional Mirambava para
diretores, coordenadores,
supervisores de ensino e
professores.
Na oportunidade, Ashiuchi
agradeceu o empenho de
Nazih. “Fico triste pela saída
dele, que é um grande amigo
e empresário suzanense, mas
também feliz por ter um
profissional tão capacitado
como o Leandro para assumir
à altura”, comentou.
Nazih retribuiu o agradecimento e a confiança
depositada pelo prefeito e
afirmou que o período em
que esteve secretário foi
bastante importante para a
sua evolução profissional. Já

para Bassini assumir como
secretário de Educação será
um desafio grande que está
disposto a enfrentar. Os
objetivos a partir de agora
são a produção de material
didático de apoio para os
professores, como maneira de
incentivar uma formação ativa
e contínua; dar tranquilidade
legal em relação a todos os
processos em andamento;
promover a organização
curricular para incentivar os
educadores a repensarem o

trabalho que é realizado nas
escolas; entre outros.

Perfil

O novo secretário é graduado
em História e pós-graduado
em História Econômica, ambos pela Universidade de São
Paulo (USP). Lecionou e foi
coordenador e diretor nas
redes particular e pública,
tanto para alunos dos ensinos fundamental e médio
como para estudantes do
antigo Centro Específico de

Formação e Aperfeiçoamento
do Magistério (Cefam). Atuou
como professor universitário
durante 25 anos nos cursos
de História, Pedagogia e
Jornalismo. Também foi
diretor em uma faculdade
particular de Suzano e trabalhou durante oito meses
na Secretaria de Educação
de Itaquaquecetuba. Desde
janeiro de 2017 era diretor
da pasta suzanense, a convite
do agora ex-secretário Nazih
Youssef Franciss.
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Leandro Bassini, que substitui Nazih Youssef Franciss, foi apresentado ontem

