
� gerais Belém, terça-feira, 30 de maio de 2o17

S eis escolas públicas de 
Ananindeua receberão 
um projeto que visa cons-

cientizar crianças e adolescen-
tes sobre seus direitos e deveres, 
estabelecidos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA 
(Lei 8.069/90). O projeto Conhe-
cer para Construir, idealizado 
pela juíza Marinez Catarina 
Arraes, juntamente com a juíza 
titular da 1ª Vara de Violência 
Doméstica e Familiar contra a 
mulher, Rubilene Silva Rosário, 
pretende por meio da conscien-
tização diminuir os graves pro-
blemas verificados nas escolas 
hoje, principalmente o envol-
vimento com drogas e a evasão 
escolar. 

Na tarde de ontem, os profes-
sores e diretores das seis escolas 
participaram de uma palestra 
de formação na sede do Minis-

tério Público de Ananindeua, na 
BR-316.

A iniciativa tem como públi-
co-alvo a comunidade estudan-
til e famílias para discutir assun-
tos referentes ao ECA. O estatuto 
será integrado ao conteúdo pro-
gramático regular, com 15 mi-
nutos diários de debates por 
turma. Além dessas atividades, 
professores de artes e de educa-
ção física se envolverão no pro-
jeto, com aulas de música, teatro 
e de esportes. Paralelamente, 
haverá reuniões entre as entida-
des a fim de monitorar e avaliar 
o andamento do processo.

O projeto nasceu da percep-
ção das juízas a partir da consta-
tação da realidade das comarcas 
em que atuavam nos municípios 
de Primavera e Santa Isabel do 
Pará. O projeto visa trazer tam-
bém a famílias para as escolas. 

De acordo com ela, após a 
parceria entre o poder Judiciá-
rio, o poder Executivo, os pro-
fessores e as famílias houve di-
minuição de atos infracionais de 
jovens nos municípios. 

“Este projeto pode trans-
formar a vida das pessoas pelo 
simples fato de um juiz e de um 
promotor de um outro professor, 
que tenha mestrado ou doutora-
do, simplesmente que tenha co-
nhecimento sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente para 
as escolas não só o ensinamen-
to da lei, mas o ensinamento da 
vida, que isso também é muito 
importante”, apontou.

O projeto será implantado até 
31 de março de 2018. O projeto 
piloto funciona desde 2016 na 
escola Senador Álvaro Adolfo, 
no bairro da Guanabara, que 
tem 787 alunos.

Conhecer para construir
projeto em seis escolas públicas de ananindeua busca diminuir a evasão escolar e os problemas com drogas
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Pregão Eletrônico nº 014/2017 
OBJETO: Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços para eventual 
aquisição de material de embalagem. DATA DA ABERTURA: 09/06/2017, às 
09:30 horas, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, onde está 
disponibilizado o EDITAL.

AVISO DE LICITAÇÃO

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA 
MARINHA EM BELÉM MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Pregão Eletrônico nº 005/2017
OBJETO: Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços para eventual 
aquisição de Gás (GLP de 13 e 45 KG), com fornecimento de vasilhame em comodato
para atender as necessidades das Organizações Militares Apoiadas pelo Centro de 
Intendência da Marinha em Belém. DATA DA ABERTURA: 08/06/2017, às 09:30 horas, 
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, onde está disponibilizado o EDITAL.

AVISO DE LICITAÇÃO

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA 
MARINHA EM BELÉM MINISTÉRIO DA 

DEFESA


