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SEMINÁRIO DISCUTE DESAFIOS DA RECRIAD A PARTIR DE SEGUNDA
  
A Prefeitura de São Carlos por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude,
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com apoio da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) e do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, realiza
nos próximos dias 7, 8 e 9 o Seminário “Desafios da Rede de Informação da Criança e do
Adolescente – Recriad na Construção dos Direitos Humanos”.

A Recriad é um sistema que pretende interligar todos os programas e projetos de atenção e
proteção à criança e ao adolescente, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fundação Telefônica e
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A abertura do
seminário será no dia 7, às 9h, no Paço Municipal, na rua Episcopal, 1.575, quando será
realizada a apresentação da Rede e uma mesa redonda com tema “Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes num Contexto de Desigualdade Social” com a participação de José
Fernando Siqueira da Silva Profº Drº do Departamento de Serviço Social da Universidade de
São Paulo (UNESP) - Campus de Franca, Roseli Esquerdo Lopes, Profª Drª em Educação pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e professora Associada do Departamento de
Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional e de
Pós-Graduação em Educação da UFSCar e Clarissa Mendonça Corradi Webuster, Psicóloga e
Mestre em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e doutoranda em
Psicologia.

Nos dias 8 e 9 o seminário será realizado no Centro da Juventude Elaine Viviani, localizado na
avenida Paulo VI, 1.000, no jardim Monte Carlo, das 9h às 17h. Nos dois dias serão
ministradas palestras relacionadas ao tema com a participação do antropólogo da UNICAMP
Edson Sêda, especialista em Organização Comunitária e Capacitação em Recursos Humanos,
Consultor Internacional de Direitos Humanos e membro da Comissão Relatora do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Em 1995 foi o vencedor do Prêmio Criança e Paz do Fundo das
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Nações Unidas para a Infância –UNICEF.

Durante o Seminário os participantes irão receber os certificados da primeira turma treinada
para o Sistema Informatizado do Recriad e também serão entregues 50 computadores para
Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), para as Escolas Municipais de Educação
Básica (Emebs) e para entidades de atendimento à criança e ao adolescente registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar para a
consolidação e ampliação da Rede. 

No ano passado já foram repassados 60 computadores e impressoras para entidades, São
Carlos integra um grupo de oito cidades (Araçatuba, Bebedouro, Diadema, Itapecerica da
Serra, Guarujá, Mogi das Cruzes e Várzea Paulista) que desenvolvem o projeto com o apoio e
orientação da Fundação Telefônica. O processo se facilita na troca de experiências com
municípios, em nível nacional, que já implantaram o sistema. 

Nas capacitações já realizadas os participantes tiveram a oportunidade de ilustrar as reuniões
com apresentações e fotos do trabalho que cada entidade realiza. Roberto Menezes, secretário
municipal de Infância e Juventude, disse que o principal objetivo é integrar e fortalecer um
sistema de rede (governamental e não governamental) para otimizar e melhorar a qualidade
dos programas, projetos e ações de atendimento integral à infância e juventude.
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