ESPERANÇAR
Informativo do Conselho Geral do Movimento República de Emaús – Triênio 2021-2024
“Seria triste vivermos numa sociedade onde não haja lugar para a solidariedade”
Pe. Bruno Sechi
Mensagem da coordenadora geral

É com imensa satisfação que apresentamos esse informativo, com
o objetivo de prestar contas das ações até aqui desenvolvidas com o
apoio e envolvimento de todos e todas que fazem o Movimento
República de Emaús. Mesmo ainda com limitações impostas pela
pandemia, aos poucos vamos retomando as atividades. Ainda não
estamos funcionando em plenitude, mas é importante que
possamos dar conhecimento do que foi possível fazer nestes 130
dias de gestão. Estamos firmes em manter viva a memória de nosso
fundador Pe. Bruno Sechi, procurando agir conforme ele nos
ensinou. Esperançar sempre.

Abril de 2021
O novo Conselho Geral do Movimento República de Emaús tomou posse no dia 24 de abril na Sede da Instituição,
no Bengui. A cerimônia contou com a presença das conselheiras e do conselheiro eleito, a saber: Georgina Negrão
Kalife Cordeiro (coordenadora geral), Sandra Assunção, Francisco Batista, Maria dos Reis e Telma Brito. Estiveram
presentes também no ato as conselheiras fiscais para este triênio: Luciana Miranda e Sônia Raiol e Maria de
Lourdes Silva e todos os membros do conselho geral anterior: Inácia Winholt, Sandra Holanda, Paola Trapasso,
Márcia Ramos e Francisco Batista. O evento foi transmitido pelas redes socais do MRE e o tom foi de conciliação, de
esperança e de memória do nosso fundador padre Bruno Sechi.

Conselho geral – Triênio 2021-2024 (Esquerda p/direita: Francisco, Sandra, Georgina, Maria e Telma)

Maio de 2021
18 – Retorno às atividades com as crianças
e adolescentes

Através da República do Pequeno Vendedor,
o MRE retorna às atividades presenciais com
as crianças e adolescentes numa data
simbólica: em 18 de maio, dia Nacional de
Combate ao abuso e a exploração sexual
contra crianças e adolescente.

23-29 – Semana padre Bruno Sechi
A lei ordinária Estadual 9231/2021 instituiu
a Semana Padre Bruno Sechi no mês de
maio. A semana foi coordenada pelo
Movimento República de Emaús que contou
com a participação de várias instituições
como a paróquia São João Paulo II, última
paróquia do padre Bruno Sechi, o Chalé da
Paz e o Coletivo Tela Firme da Terra Firme,
biblioteca comunitária Bombomler e várias
outras instituições. A programação incluiu
celebrações religiosas, contações de
histórias, distribuição de cestas básicas, lives
sobre o direito de crianças e adolescentes,
além de vídeos sobre a história de luta do
padre Bruno Sechi.

29- Celebração da Páscoa de um ano
do Padre Bruno Sechi
Organizada pela fraternidade Emaús
e o Movimento República de Emaús,
a celebração da Páscoa de um ano
de padre Bruno foi um momento
muito rico de espiritualidade e de
memória da caminhada do Padre
Bruno Sechi. Durante a celebração,
lembramos vários mártires da
caminhada. A abertura foi com uma
mensagem da coordenadora geral,
Georgina Cordeiro.

Junho de 2021
15- Apresentação da coordenação da
Grande Coleta de Emaús

O Movimento República de Emaús
apresentou a coordenação da Grande
Coleta. O coordenador geral é o ex garoto
Adriano Soares, jovem, morador do Bengui
e funcionário do MRE.

22 – Mutirão da Horta

“Nossa história é construída com
solidariedade. Sua ajuda será
bem-vinda!” Foi com essa
reflexão impulsionadora que
realizamos o mutirão solidário da
horta. Uma iniciativa para
envolver a comunidade do
entorno e sensibilizar as pessoas
da importância de um alimento
orgânico, sem agrotóxicos, sem
veneno.

24 - Campanha UFPA contra a Fome

A Coordenadora Geral do MRE, Georgina
Cordeiro, o conselheiro Francisco Btista, a
coordenadora
administrativa
Mailde
Santos, o funcionário Cosme Assunção e o
voluntário Janilson Max, participaram da
cerimônia de entrega de cestas básicas da
campanha UFPA contra a fome que contou
com a presença do Reitor Emmanuel
Zagury Tourinho e o vice-Reitor Gilmar
Pereira da Silva. O Professor Tourinho
ressaltou a importância desse momento e
agradeceu a parceria com as instituições
presentes, em especial o MRE.

26- Participação dos adolescentes a das
adolescentes no “Tá selado” da prefeitura
de Belém.
Tá Selado é um processo de participação
cidadã que reúne governo e moradores
de Belém para juntos apresentar e avaliar
propostas prioritárias que vão orientar a
gestão da cidade nas mais diversas áreas.
Nossa garotada participou como delegados
na setorial crianças e adolescentes. O MRE é
um movimento que tem como princípio
trabalhar o protagonismo de nossas crianças
e
adolescentes
nos
processos
de
participação para o exercício da cidadania.

Julho de 2021
04- Celebração da Unidade e pela Paz .
O Movimento República de Emaús e a
Fraternidade Emaús realizaram a celebração da
Unidade e pela paz no dia 04 de julho. Esse
momento foi instituído pelo padre Bruno Sechi
na ocasião dos seus 50 anos de sacerdócio em
2018. Neste ano, o evento reuniu diversas
confissões religiosas e filosóficas para celebrar a
Paz. O tema foi: Justiça e Paz se abraçarão por
terra vacina, trabalho e pão. A ato ocorreu na
sede do MRE respeitando os protocolos
sanitários e foi transmitido pelas redes socais do
Emaús.

Comunidade ecumênica fundada pelo padre Bruno Sechi que busca cultivar a prática do evangelho e uma
espiritualidade libertadora.

06 a 08 – Reabertura do Centro de
Recondicionamento de Computadores
Desde 2018 após o término do convênio
com o Ministério das Comunicações, o CRC
teve que fechar as portas por falta de
recursos para sua continuidade. Em maio
deste ano retoma as atividades com o curso
prático de novas tecnologias do projeto
Comunidade Ativa financiado pela “Criança
Esperança”.
Em julho,
o Centro de
recondicionamento de computadores foi
reinaugurado com investimentos dos
voluntários do Caffé D’Italia.

10Primeiro
encontro
de
coordenadores da grande coleta
realizado no dia 10/07/2021 na sede
do MRE.
Primeiro encontro de coordenadores e
coordenadoras das mais diversas áreas
da Grande Coleta de Emaús. Foi um
ponta pé inicial para a organização
desse grande momento para o
movimento de Emaús.

13 – Aniversário de 31 anos do ECA e
colônia de férias do EMAÚS

O aniversário de 31 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente foi celebrado
na sede da instituição durante a Colônia
de férias. A garotada e a equipe de
educadores e educadoras realizaram
uma linda programação para lembrar
que o estatuto foi uma conquista da
sociedade e contou com a participação
de crianças e adolescentes na sua
elaboração.

14- Formação sobre crimes sexuais
no Cedeca/Emaús

Com a finalidade de atualizar sua
equipe acerca do tema de crimes
sexuais.

24 – Encontro com a rede de
proteção no Marajó

O encontro contou com a
participação
da
coordenadora
nacional Sra. Denise Avelino do
programa de proteção de crianças e
adolescentes ameaçados de morte,
vinculado ao Ministério dos Direitos
Humanos.

24- Encontro com as famílias
atendidas pelo CEDECA/Emaús.
O encontro foi para rearticular
o grupo das famílias, debater os
temas que serão realizados nas
oficinas nos bairros do Tapanã,
Pedreira, Pratinha e Terra firme.

28 – Parque Bengui de
Informática – Um projeto social
em parceria com o Parque
Shopping por meio do Instituto
Iris e da Microlins, que inseriu 35
jovens do Emáus, em cursos de
informática
e
evolução
profissional. As atividades foram
realizadas na Microlins do Parque
Shopping .

30- Colônia de Férias no Tenoné
Atividade
realizada
pela
comunidade, em parceria com o
Cedeca/Emaús.

31- Inauguração do Memorial padre
Bruno Sechi
O Movimento República de Emaús e a Companhia
Belém Academia inauguram no dia 31 de julho de 2021,
o “Memorial Padre Bruno Sechi” na histórica Chaminé
que fica localizada na Companhia Belém Academia, com
acervo documental, fotográfico e pessoal dedicado à
vida e obra de Pe Bruno Sechi, defensor dos direitos
humanos de crianças, adolescentes e jovens. No ato da
inauguração, a coordenadora geral Georgina Cordeiro
falou pela instituição, além do coordenador de
sustentabilidade Sr. José Maria que acompanhou todo o
processo que estava sendo idealizado desde 2020.
Estiveram presentes também a Arquiteta do projeto, Sra
Áurea Venturieri, e a curadoria de Fernando Pessoa. O
senhor Ricardo Costa falou pela academia Cia. Belém e
destacou a importância da parceria com o MRE, e da
emoção de participar de uma ação tão importante para a
cidade que é a memória do padre Bruno Sechi e seu
legado A fita de inauguração do Memorial, foi puxada
pela Sra Georgina Cordeiro e por duas adolescentes,
Gabriela e Midiam, representando todos e todas as
crianças, adolescentes que participam do MRE.

Agosto de 2021
04 – Audiência com o chefe da casa
civil do governo do Estado
A coordenadora geral do MRE,
Georgina Cordeiro, a coordenadora do
Centro de Defesa do MRE, Maria dos
Reis e Suzany Brasil, coordenadora
geral do PPCAAM reuniram com o sr.
Iran Lima, chefe da casa civil, para
tratar sobre o PPCAAM e a construção
da escola técnica no Bengui, diálogo
que já havia iniciado com o governador
do estado e coordenação do
movimento.

05 – Audiência com o secretário da
secretaria de Estado de Justiça e
Direitos Humanos
O Encontro foi para tratar sobre o
PPCAAM e contou com a presença do
secretário, José Francisco Pereira, a
coordenadora do Centro de Defesa do
MRE, Maria dos Reis, Renata
Trindade, advogada do movimento, o
gerente financeiro do programa,
Elano Lima e a coordenadora
financeira da SEJUDH, Sabrina
Virgolino.

06 – Projeto “Mãos de Maria:
Modelando
o
barro
e
transformando vidas”
Neste dia ocorreu a Certificação
das mulheres que participaram
do curso e logo após a
exposição das biojóias criadas e
feitas de cerâmicas no espaço
do anfiteatro do MRE. O projeto
é financiado pelo Comunidade
Ativa, projeto do Criança
Esperança.

13 a 24 – Doação de cestas básicas
A comunidade do Penil, Tapanã, a
comunidade da Vila da barca e Ação
Parceiros de Santa Bárbara, foram
umas das dezenas de comunidades
beneficiadas com a distribuição de
cestas básicas da Campanha de
arrecadação do Movimento de
Emaús.

25Entrega
do
Kit
Conectividade – Parceria do
Instituto PEABIRU e UNICEF
O kit é uma ferramenta para
garantir aos adolescentes em
situação de vulnerabilidade
que não tem acesso aos meios
digitais para assistirem as aulas
remotas e beneficiou 10
adolescentes da Instituição.

26 - Reabertura da biblioteca Dom
Bosco
A Biblioteca comunitária D. BOSCO
reiniciou suas atividades em 2021
com a oficina de contadores de
histórias para os voluntários. A
oficina
foi
facilitada
pelos
integrantes da Biblioteca Itinerante
BomBomLer

28- Oficina de Direitos Humanos para
mulheres no Tapanã
Atividade desenvolvida em parceria com
o Centro de Defesa Emaús.

31 – Lançamento da Grande
Coleta de Emaús
O evento aconteceu na sede da
instituição MRE e foi transmitido
pelas redes sociais do Movimento
de Emaús. Durante a ato,
adolescentes leram a carta da
Grande
Coleta.
Houve
a
intervenção do coordenador da
atividade, Adriano Soares e da
Coordenadora Geral do Emaús,
Georgina Cordeiro. A animação
deste grande momento contou
com a participação especial da
Rádio
Margarida,
parceira
histórica.
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