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Assejur realiza projeto social  
Assessores jurídicos vão participar da ‘Semana da Criança e do Adolescente’, com palestras em  
escolas da rede estadual de ensino sobre direitos e deveres da cidadania  
 

Os assessores jurídicos Lígia Maria Mazzo, Luciana Guimarães, Elisane Glinski, Cleverton Bueno de 
Oliveira e Mariana da Costa Turra Brandão vão integrar a “Semana da Criança e do Adolescente”, entre 
os dias 10 e 14 de outubro. Essa atividade é uma iniciativa do Conselho de Supervisão dos Juízos da In-
fância e da Juventude (Consij-PR), presidido pelo desembargador Ruy Muggiati, e conta com a apoio da 
Assejur e da Caixa Econômica Federal.  

O futuro que queremos. Os referidos assessores elaboraram um projeto que consiste na realização de 
palestras em escolas da rede estadual de ensino. O objetivo é levar aos estudantes noções básicas e escla-
recimentos sobre direitos e deveres inerentes ao exercício da cidadania. Entre os assuntos em destaque, 
estão a importância do voto consciente e as formas de acesso à Justiça, em especial a possibilidade de 
resolução de conflitos por métodos consensuais. A abordagem prevê um diálogo dinâmico sobre as atri-
buições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Como parte dos trabalhos, os alunos vão elaborar 
redações sobre o tema “O futuro que queremos”. Serão selecionados os três melhores textos, com premi-
ação dos seus autores. 

Educação e formação. Esse tipo de ação faz parte do planejamento estratégico da Assejur, e pretende 
contribuir para a educação e formação de cidadãos mais conscientes de sua responsabilidade social. Foram 
indicadas para a realização do projeto o Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, o Colégio Esta-
dual Paula Gomes, o Colégio Estadual Chico Mendes, o Colégio Estadual Barro Preto e o Colégio Estadual 
Francisco Azevedo Macedo. Os interessados em participar das apresentações podem entrar em contato 
com Yara, pelo email contato@assejurpr.com.br, ou pelo telefone 3254-6567. 
 
 

JOGO RÁPIDO 
 
Palestra - A Triax, empresa especializada em assessoria esportiva, uma das novas conveniadas da As-
sejur, vai promover uma aula com orientações sobre atividades físicas e saúde. A palestra, ministrada 
pelos professores Almir Brandalize e Marcelo Licnerski, acontecerá no próximo dia 10 de outubro (se-
gunda-feira), às 19h30, na sede da Assejur (rua Roberto Barrozo, 351, perto do Centro Cívico). Os interes-
sados devem confirmar presença pelo email contato@assejurpr.com.br, ou pelo telefone 3254-6567. 
 
Novos associados - A direção da Assejur saúda os colegas que se associaram a partir do mês de 
agosto deste ano. São eles: Soraya Kawakami, Anderson Alves, Carlos E. Couto Rocha, Julia S. Amaral 
Moraes, Renato Navarro de Souza, Pedro S. Gonçalves Filho e Igber de Oliveira Lima.  
 

 
 

PARTICIPE DAS ATIVIDADES DA ASSEJUR! 


