Hoje partiu IRACEMA . . .
O nome é fruto de um anagrama da palavra AMÉRICA, criado por José de
Alencar para intitular o consagrado romance homônimo.
Ela não poderia ter sido batizada com outro antropônimo, pois a sua
contribuição para tornar o mundo melhor - seguindo a orientação de
Baden-Powell - tem a dimensão da América!
Iracema, que há décadas contribuia para a transformação da sociedade
por intermédio de seu trabalho abnegado e voluntário, foi protagonista
de inúmeras ações no âmbito do Grupo Escoteiro Goyas, da Região
Escoteira de Goiás e da União dos Escoteiros do Brasil.
Iracema teve forte atuação nas primeiras experiências de co-educação do Escotismo no Brasil,
sendo responsável pela criação de Seções femininas dos Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior
no Grupo Escoteiro Goyas, um dos doze Grupos selecionados pela UEB, à época, para trilhar o
caminho, atualmente consolidado, de movimento de educação não-formal misto.
Atualmente, dentre outras tarefas, Iracema estava dedicada à reformulação do material de
Formação para Escotistas e Dirigentes, integrando a Equipe Nacional de Gestão de Adultos da
Diretoria de Métodos Educativos da UEB. Seu entusiasmo e dedicação eram contagiantes e a sua
memória estará sempre a nos animar.
Que todos saibam que foi uma vida bem vivida, de quem não só passou pela vida, mas tocou
outras tantas vidas e cumpriu a missão de contribuir para uma sociedade mais justa e mais
fraterna.
Iracema era dessas pessoas que fazem diferença e que, portanto, fazem falta . . .
César e Ilvia, recebam o nosso abraço fraterno. Estamos irmanados em oração, rogando a Deus
que proveja o necessário conforto neste momento de dor.
Na manhã de hoje, 2 de março de 2011, Iracema Bezerra Oliveira partiu para o “Grande
Acampamento” e por lá será recebida com festa pelos companheiros que a antecederam.
Nós permanecemos com a saudade e professamos a gratidão, o reconhecimento e a homenagem
dos Escoteiros do Brasil.
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