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Ofício n° 067/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 05 de maio de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 

Assunto: Centro de Referência Especialização de Assistência Social  
  
 

  Senhor(a) Diretor(a) 
 
 
1.   Informo a Vossa Senhoria que o Centro de Referência Especializado de Assistência tem 
como objetivo atender através de um conjunto articulado de ações crianças e adolescentes vítimas de 
violência e abuso sexual. 
2.   Através da Lei Federal de 9970/00, dia 18 de maio ficou instituído como “Dia Nacional 
de combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, acontecendo em todo o 
Brasil atos de mobilização social. A cidade de Araguaina através da Secretaria de Educação – SEDUC 
e demais parceiros governamentais desenvolverá  algumas ações. 
3.   Solicito a sua contribuição no sentido de estar realizando palestras sobre o referido tema 
e que registrem esta ação através de fotos e freqüências de participantes. E ainda que possam participar 
de uma Caminhada no dia 18 de maio que sairá da Praça das Bandeiras às 7h, assim estaremos 
fazendo um trabalho de conscientização aos diferentes setores da sociedade, com a finalidade de 
estimular e encorajar as pessoas a denunciarem casos desta natureza. 
4.  Solicito ainda que Vossa Senhoria emita relatório destas atividades realizadas e 
encaminhem a Diretoria Regional de Ensino até 24 de maio de 2010. 
5.   A equipe do Centro de Referência Especializado coloca-se a disposição para quaisquer 
informações necessária pelo telefone 3421-1633. 
6.   Conto com seu apoio, pois através desta ação, temos a certeza que estaremos 
construindo uma comunidade mais consciente, tentando romper com posturas omissas e práticas 
coniventes.  
 

  Atenciosamente. 
 
 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 


