Sessão solene homenageia 10 anos de carreira de Educador Infantil de Natal
Seg, 26 de Novembro de 2018 18:40 -

Os 10 anos da carreira de educador infantil da cidade do Natal foram comemorados na manhã
desta segunda-feira (26), em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa. De iniciativa
do deputado estadual Kelps Lima (SDD), a solenidade homenageou educadores infantis que se
destacaram ao longo dessa década.

"Quero destacar o destino de crianças, que assim como eu, foi alterado por conta da educação.
Todos os saltos que eu precisei dar na vida só foram possíveis por causa da minha base na
educação. E só eu sei a revolução que isso trouxe. Não só na minha vida, mas no meu núcleo
familiar. Quando um menino ou menina humilde consegue vencer, faz uma enorme

1/2

Sessão solene homenageia 10 anos de carreira de Educador Infantil de Natal
Seg, 26 de Novembro de 2018 18:40 -

transformação na família. Não haverá melhoria na qualidade de vida no nosso país se não
passar pela educação", disse o propositor da homenagem.

As lutas de vitórias da categoria foram destacadas pela educadora Sírlia Sousa de Lima. "Esse
é um momento de felicidade para cada um dos homenageados. Cada educador infantil aqui é
um herói. Que sai de casa para a luta diariamente. Que dá carinho e amor para os filhos dos
outros. Com amor e profissionalismo", destacou.

HOMENAGEADOS
Eliane Torres dos Santos; Jussara Quirino da Cunha; Sírlia Sousa de Lima; Maria Cleonice de
Melo Penha; Ana Magna e Silva; Ana Maria Guimarães; Andreia Kátia Bezerra da Silva;
Dalijane Marques Hermínio; Diomedes José de Azevedo; Edneide Vitor; Francisco Sarquiz
Martins; Jannaína Barbosa de Lima; Valdeclécia Vitorino da Silva Bezerra; Josefa Neta da
Costa e Silva; Joseane Tomás Ribeiro; Maria Edilma de Abreu; Maria do Desterro Sousa
Barreto da Silva; Maria Eugênia de Andrade; Marluce Maria de Lima Nunes; Rejane de Souza
Dantas; Solange Graciano da Costa; Maria da Conceição Borges da Silva; Francineide
Custódio da Costa; Angélica Priscila Rodrigues; Eleide Lima de Oliveira; Edivânia Barbosa de
Lima; Joyce Gleyce do Nascimento; Katia Sueli de Almeida Nunes; Maria da Conceição da
Silva
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