
Associação dos Conselheiros Tutelares do 

Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 
CONVOCATÓRIA 

 
A Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado Rio de 

Janeiro - ACTERJ, a Regional Lagos e os 
Conselhos Tutelares do Município de Cabo Frio, convocam os (as) Conselheiros 

(as) e Ex-Conselheiros (as) Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a 
participarem do: 

 
LXVIII Fórum Estadual Permanente de  

Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro 
 
Tema: “Políticas Públicas para Apagar o Mapa da Violência contra a Infância e 
Adolescência” 
Lema: “Criança e Adolescente são Potência, Criação e Vida! 
Data: 6, 7 e 8 de Outubro de 2017. 
 
Local: Centro Evangelístico Internacional – CEI 
Avenida Teixeira e Souza, 2600 – São Cristóvão – Cabo Frio – RJ 
 
Pré-inscrição OBRIGATÓRIA no site: www.acterj.org.br 
 

Programação  
Sexta-feira – 06.10.2017 
8:00 – Chegada e credenciamento 
9:00 – Políticas e Práticas para Enfrentar a Violência que Atravessa os Muros da Escola. 
11: 00 – Debate 
12:00 – Almoço 
13:30 – O Mapa da Violência contra a Criança e o Adolescente no Estado e Ações para 
uma Nova Cartografia de Vida. 
14:30 – Debate 
15:30 – Intervalo 
15:45 – Violência Estrutural e de Estado: enfrentar as desigualdades e abusos do 
Estado para a promoção e garantia da Vida.  
16:45 – Debate 
17:45 – Conclusão do Bloco. 
18:00 – Abertura Oficial do Fórum 
 
Sábado – 07.10.2017 
9:00 – O Ato Infracional na Sociedade Contemporânea e o Sinase para a Construção de 
Projetos de Vida. 
11:00 – Debate 
12:00 – Almoço 
13:30 – A Violência que Oprime, Discrimina e Exclui os a Crianças e Adolescentes . 
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14:30 – Debate 
15:30 – Intervalo 
15:45 – Políticas Sociais para a Construção de uma Cultura de Paz.  
16:45 – Debate 
17:45 – Conclusão dos trabalhos  
18:00 – Reunião da Diretoria da Acterj 
20:00 – Final da reunião da Diretoria da Acterj 
 
Domingo – 08.10.2017 
8:00 – Chegada 
9:00 – Roda de Conversa 
10:00 – Assembleia da Acterj 
Informes FCNCT 
Escolha do Próximo Município Sede para o LXXX Fórum Estadual 
Apresentação e aprovação dos novos filiados 
Informes e encaminhamentos 
Assuntos Gerais 
12:00 – Encerramento 
 

ATENÇÃO: 
 
- Pré-inscrição obrigatória através do site: www.acterj.org.br; 
- Local sujeito a lotação. 
 - Somente caberá inscrição no local do evento caso o número previsto não tenha sido 
contemplado. 
- Taxa de inscrição R$ 80,00 (oitenta reais) a ser pago no local do evento. 
- Somente terá acesso ao evento aqueles que estejam devidamente credenciados, sendo 
o uso do crachá obrigatório durante todo o evento 
- Só serão isentos da taxa de inscrição os sócios da ACTERJ que estiverem em dia com a 
mensalidade. 
- Caberá ao Conselho Tutelar do Município sede do evento a indicação do quantitativo de 
10% do local do evento para profissionais e alunos do Município da cidade sede do 
evento. 
- Só será concedido o certificado ao participante com o mínimo de 75% de presença no evento 
e com inscrição realizada até 12:00h de sábado. 
- Só poderá utilizar o alojamento (0800) o Conselheiro que apresentar o termo de 
compromisso devidamente preenchido. 
- A tesouraria funcionará até às 16:00 do sábado, horário limite das novas filiações. 
- Os certificados da rede local serão entregues a partir de 18:00 de sábado e os 
certificados dos conselheiros tutelares e demais participantes deverão ser entregues a 
partir do encerramento da assembleia de domingo. 
- Tragam brindes de seus municípios, para serem sorteados para os participantes. 
 
 
 
 

Juarez Marçal Filho 
Presidente da ACTERJ 


