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SEMANA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO
JUDICIÁRIO

Em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro), as Comarcas do
Estado do Paraná foram convidadas a iniciarem novos projetos, ampliarem e
fortalecerem atividades já em curso e agendarem, de modo concentrado, audiências
e outros atos em processos com interesse de crianças e adolescentes.
Este registro representa o engajamento e o esforço de diversos magistrados e
servidores que vislumbram a defesa e garantia dos direitos infanto-juvenis, como
um instrumento de transformação social e de construção da cidadania das futuras
gerações.
O presente relatório fora composto a
partir da sistematização dos projetos
outrora registrados por meio da Ficha
de Inscrição da Ação e a Ficha de
Comunicação dos Resultados, por meio
das quais foram informados detalhes
das ações a serem especificadas.
Por

meio

deste,

a

equipe

do

Conselho de Supervisão dos Juízos da
Infância e da Juventude do Paraná
aproveita para transmitir o agradecimento às Comarcas que desenvolveram ações
afetas ao tema e ampliaram ainda mais o alcance das boas práticas na área da
Infância e da Juventude.
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Além de números e iniciativas criativas, o principal destaque dos dados
coletados foi reconhecer a visível articulação das Comarcas participantes com as
redes de proteção de seus territórios. O protagonismo do Judiciário como parte
integrante na constante promoção e garantia dos direitos da criança e do
adolescente, revela que o diálogo e a busca permanente pela qualificação do
atendimento à criança e ao adolescente estão presentes nas práxis das equipes em
todo o Estado.

Adesão e participação nas comarcas
Aderiram à proposta cerca de 24 Magistrados (as) de 17 Comarcas, mais de
175 servidores (as) do Tribunal de Justiça do Paraná, além de estagiários (as) e
uma ampla rede de apoio composta
junto

ao

Paraná,

Ministério
Defensoria

Público

do

Pública

do

Paraná, Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção Paraná, bem como
escolas, universidades, comércios e
secretarias municipais.
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Das Atividades Desenvolvidas
Varas de família
Adolescente em conflito com a Lei
Violência contra crianças e adolescentes
Mobilização social
Atividade de cultura, esporte e lazer
Educação para cidadania
Convivência familiar e comunitária
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Conforme gráfico anteriormente exposto, os maiores índices de atividades
foram voltados à temática da convivência familiar e comunitária, com um total de
22 ações. Tiveram o intuito de fomentar a educação para cidadania 15 das
intervenções. Foram realizadas 13 atividades de cultura, esporte e lazer e 13
mobilizações sociais.

As temáticas voltadas à violência contra crianças e

adolescentes, adolescentes em conflito com a lei e varas de família, totalizaram 8
atividades.
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No que tange à natureza das atividades, 87% das atividades ocorreram no
âmbito extrajudicial, enquanto 13% foram voltadas ao âmbito judicial, conforme
gráfico exposto a seguir:

Natureza das Atividades
Judicial
13%

Extrajudicial
87%

As atividades propostas no projeto “Semana da Criança e do Adolescente no
Judiciário” desenvolvido pelo CONSIJ foram divididas em eixos, sendo eles:


Eixo 1 – Emancipação social de crianças e adolescentes, em parceria com
Escolas, Universidades (acadêmicos/as de pedagogia e educação física),
Servidores (tanto das escolas quanto do Poder Judiciário), parceiros (que
tenham facilidade de comunicação com o público infanto-juvenil);



Eixo 2 – Aumento dos índices de resolutividade nos processos que envolvem
crianças e adolescentes, em parceria com os/as Magistrados/as, servidores/as
do Poder Judiciário, parceiros (entidades de acolhimento e/ou programas de
apadrinhamento);



Eixo 3 – Articulação da rede de atendimento à crianças e adolescentes, com
a participação dos/das Magistrados/as, servidores/as do Poder Judiciário,
Escolas, Universidades e demais parceiros que possam contribuir para a
efetivação de tais práticas;
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Eixo 4 – Capacitação da rede, com a atuação de Magistrados/as,
Servidores/as do município e do Poder Judiciário, Escolas e Universidades.

Eixo das Atividades
40
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Conforme gráfico acima, 36 (trinta e seis) ações corresponderam ao eixo de
emancipação social de crianças e adolescentes, 21 (vinte e uma) atividades foram
voltadas ao aumento da resolutividade dos processos, 11 (onze) ações em prol da
articulação com a rede de atendimento e proteção e 3 (três) voltadas à capacitação
da rede.
Nesse sentido, apresentamos na sequência as atividades que as Comarcas
inscreveram no projeto em questão. Informamos que as imagens anexadas a este
documento foram disponibilizadas por aqueles que procederam com o cadastro das
ações.
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Almirante Tamandaré
Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho,
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial - Dr. José Aristides
Catenacci Junior.

Encontro Entre as Equipes da Rede de Proteção dos Municípios de Almirante
Tamandaré e Campo Magro

Realizado no dia 9 de outubro de 2018 no auditório do Júri da Comarca de
Almirante Tamandaré, o encontro entre as equipes contou com a participação de
44 profissionais, o objetivo principal da atividade foi discutir os resultados obtidos
e destacar os pontos que necessitam de aprimoramento para a articulação entre as
equipes técnicas.

As equipes participantes são responsáveis pelo acompanhamento das
famílias de aproximadamente 70 crianças e adolescentes que se encontram em
medida de proteção atendidas pelo juízo.

Arrecadação de Presentes para as Crianças e Adolescentes Acolhidos na Fundação
Solidariedade
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As 34 crianças que residem na
Fundação

Solidariedade

receberam

presentes no dia das Crianças. Por meio de
uma ação de arrecadação de fundos entre a
equipe

da

Comarca

(Magistrados,

Promotores de Justiça e Servidores) e o
auxílio de voluntários, foi possível adquirir
brinquedos inclusive para os filhos das mães sociais que atuam no local.

Alto Piquiri

Juízo Único - Dr. Christian Reny Gonçalves

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Realizada na Casa de Cultura de Brasilândia do Sul, a Conferência foi
desenvolvida com o intuito de realizar uma divisão temática, por meio de debates
e apresentações voltadas à proteção integral, à diversidade e ao enfrentamento das
violências, com parceria junto ao Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município de Brasilândia do
Sul.

Revisão de Medidas Socioeducativas

Em articulação com a política de assistência social da Comarca de Alto
Piquiri, foi realizada a revisão de medidas socioeducativas de adolescentes com
resistência ao cumprimento. A ação se deu por meio da designação de audiências,
contou com a atuação sobre 7 processos envolvendo 15 adolescentes.
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Capacitação dos Conselhos Tutelares

A capacitação pautada nas infrações administrativas, conforme o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), foi realizada no Fórum de
Alto Piquiri, contou com palestra proferida pelo Magistrado e pelo Promotor de
Justiça da Comarca e teve a participação 10 conselheiros.

Família Acolhedora e Apadrinhamento Afetivo

Na Casa de Cultura de Brasilândia do Sul, em parceria com o Conselho
Tutelar, CMDCA, escolas, CRAS e Secretaria de Saúde, foi realizada palestra,
proferida pelo Dr. Christian Gonçalves a 50 participantes. O objetivo da ação foi
voltado ao incentivo da implantação do acolhimento familiar em Brasilândia do
Sul, bem como informar sobre o programa de Apadrinhamento Afetivo, existente
no acolhimento institucional da Comarca.

Rua do Lazer

Voltadas à comunidade escolar e contando com mais de 50 participantes, o
Conselho Tutelar, junto à Secretaria de Educação de Alto Piquiri e com o apoio do
Poder Judiciário da Comarca, realizou atividades lúdicas e coletivas nas Escolas
Municipais.

Feira de Profissões

A feira de profissões desenvolvida pelo Conselho Tutelar de Alto Piquiri em
parceria com o Colégio Estadual Papa João XXIII, apresentou aos alunos a
pluralidade e as possibilidades de carreiras, a fim de proporcionar a educação para
a cidadania e o desenvolvimento profissional dos estudantes.
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Campanha de Doação

A mobilização fora realizada pelo Conselho Tutelar de Alto Piquiri com
vistas a incentivar a participação de alunos em campanhas de arrecadação das
Escolas Estaduais, do 6.º ao 9.º ano, bem como centros de convivência do Município
e Distritos da região.

Cambará
Juízo Único - Dr. Mário Augusto Quinteiro Calegatto

Torneio de Xadrez

No dia 8 de outubro foi realizado o
torneio de xadrez, que contou com a
presença de 16 alunos, com idade entre 9 e
11 anos. A competição foi no formato
“xadrez relâmpago”, com duração de 5
minutos para cada competidor por rodada.
Um segundo torneio foi realizado no
dia 9 de outubro, na Escola Municipal
Professor

Luiz

Antônio

Lorenzette,

contando com a participação de 13 alunos com idade entre 10 e 13 anos. A
competição também foi no formato
“xadrez relâmpago”. Na mesma
data, no período vespertino, 10
alunos com idade entre 9 e 13 anos
participaram

de

uma

nova

competição.
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Dinâmica de Atividades Físicas

No Espaço Cultural
foi realizado, no dia 9 de
outubro, uma dinâmica de
atividades físicas, com a
professora Patrícia Pinheiro
Machado,

envolvendo

os

adolescentes do Colégio Estadual Professor Silvio Tavares. Neste encontro foi
ressaltada a importância da prática de atividades físicas.
A palestra foi ministrada após a realização da dinâmica de atividades e
contou com a participação de alunos e alunas do referido Colégio Estadual.

Ação Literária – Contação de Histórias

Realizada nos dias 8, 9, 10 e 17 de
outubro, a ação literária foi executada por
professores à alunos da rede municipal, com o
intuito de fomentar o hábito da leitura. As
crianças questionaram e refletiram sobre a
temática,

alguns

realizaram
participantes,

outras
tais

professores
atividades
como:

tecer

também
com

os

tapete,

trabalho com massinhas e distribuição de
fantoches.
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Palestra – Alimentação Saudável

As Escolas Municipais de Cambará-PR
mantêm uma parceria com a INMED –
Instituto Melhores Dias, que desenvolve
diversos trabalhos e investe em ensino acerca
da vida saudável, voltado aos alunos do
município.
No dia 10 de outubro, na Escola Municipal
Ignez Panichi Hamzé, foi realizada palestra
dinâmica com as crianças, falando sobre a
importância da alimentação saudável em suas vidas. A ação foi ministrada pela
professora Nisia Camargo Caetano Di Nizo, coordenadora do Projeto Criança Saudável da
INMED.

Palestra – Perigos do Uso de Drogas e Violência

No dia 11 de outubro o Soldado Aparecido da Cunha ministrou palestra para
adolescentes

na

Escola

Municipal Caetano Vezozzo,
visando a conscientização
dos jovens sobre os riscos
acerca do uso de drogas e da
prática de violência.
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Atividade Física Recreativa

Os professores de educação física municipais, juntamente com os técnicos
desportivos, desenvolveram várias atividades físicas/recreativas no Ginásio de
Esportes do Município.

Rua do Lazer

Na Avenida Brasil, região central da cidade de Cambará, foi realizada em
12 de outubro a Rua do Lazer, em comemoração ao Dia das Crianças. Foram
ofertadas diversas atividades, tais como: futebol, vôlei, queimada, cinema e pintura
facial. Foram instaladas estruturas
com

brinquedos,

como:

camas

elásticas, piscina de bolinhas e
brinquedos infláveis.
Em

continuidade,

departamento

de

o
Saúde

desenvolveu ações de orientação no
controle de peso e higiene bucal,
distribuindo kits com creme dental, escova de dentes e fio dental.

Cascavel

Vara da Infância e da Juventude - Dr. Fabricio Priotto Mussi

Relatos de Experiência de Adoção

Foram realizadas explanações a partir das experiências de 2 (dois) casais
que realizaram adoções tardias, possibilitando uma troca por meio de perguntas e
respostas em conjunto com técnicos da Vara da Infância.
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No total, 23 (vinte e três) casais em processo de habilitação para adoção
participaram da palestra, que teve o objetivo principal de compartilhar
experiências de adoção (formação de vínculos, testes, comportamento regressivo) e
contribuir para a ampliação do conhecimento dos adotantes no que se refere aos
aspectos inerentes à filiação adotiva, especialmente nas adoções tardias.

Mutirão – Habilitação para Adoção

Com o intuito de agilizar o cumprimento dos processos de habilitação de
postulantes à adoção, foram realizados estudos técnicos acerca das solicitações de
habilitação. No total, foram atendidos 8 (oito) processos.

Castro

Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho,
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial - Dr. Rodrigo Yabagata
Endo; Dra. Thaís Ribeiro Franco Endo

Campanha de Arrecadação de Brinquedos e Roupas

Junto ao comércio local, instituições de ensino e a comunidade, foram
arrecadados brinquedos e roupas para serem entregues às instituições inscritas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Castro e de
Carambeí. No total, arrecadou-se 1.510 (mil quinhentos e dez) brinquedos novos,
além de roupas e brinquedos usados.
Os servidores da Vara de Família e Anexos realizaram visitas e ligações
buscando colaboradores, a fim de que a meta de arrecadação fosse alcançada. Já o
Exército Brasileiro, através do 5.º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, com o
auxílio dos responsáveis pelas entidades beneficiadas pela ação, procedeu com a
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separação dos brinquedos conforme a
indicação da faixa etária e com a
distribuição às instituições.
A campanha também foi divulgada
em

algumas

escolas,

buscando

desenvolver um senso de solidariedade
entre

as

crianças

participantes.

Como

e

adolescentes

resultado,

950

(novecentos e cinquenta) crianças e
adolescentes cadastrados nas entidades
inscritas

receberam

os

presentes

arrecadados.

Festa do Dia das Crianças e Adolescentes das Casas Lares de Castro e Carambeí

A fim de comemorar o dia das crianças com os acolhidos nas Casas Lares de
Castro e Carambeí, no dia 6 (seis) de outubro foi realizada uma festa com lanches,
brincadeiras e a entrega dos brinquedos arrecadados junto aos padrinhos. Cerca
de 27 (vinte e sete) crianças e adolescentes participaram da festa.

Curitiba

1ª Vara da Infância e da Juventude e Adoção - Dr. Fabio Ribeiro Brandão

Programa Proteção em Foco

Por meio de avaliação do acolhimento institucional, através de audiências
concentradas, visitas, entrevistas e controle de processos, foram atendidos 13
(treze) crianças e adolescentes, sobre a movimentação de 4 (quatro) processos.
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2ª Vice-Presidência - Des. Lidia Maejima

Programa Jovens Promissores – 8.ª e 9.ª Turmas da Região Metropolitana de
Curitiba

O Programa Jovens Promissores mobiliza esforços por parte de diversos
setores do Poder Judiciário, do Estado e da sociedade, buscando oferecer
ferramentas para que os adolescentes em situação de acolhimento desenvolvam as
condições de autonomia necessárias para o ingresso na vida adulta.
Na fase de formação, os participantes da 8.ª e 9.ª turma 32 (trinta e dois)
adolescentes que, tal como as turmas anteriores, foram reunidos em grupos e
participaram de Círculos Restaurativos (metodologia empregada na Justiça
Restaurativa), oficinas temáticas, visitas institucionais, orientação profissional,
coaching de carreira e solenidade de formatura, tendo como objetivo que cada um
dos participantes desenvolva o papel de protagonista de suas histórias.
Os participantes recebem acompanhamento individualizado, a fim de que
sejam dados os devidos encaminhamentos para cursos, inserção no mercado de
trabalho e outras iniciativas que variam conforme a demanda específica de cada
atendimento.
Durante a Semana da Criança e do Adolescente no Judiciário – 2018, os
jovens participaram da Oficina de Educação Financeira e da Oficina Sobre a
Carreira Militar, com visita guiada ao 20.º Batalhão da Infantaria Blindado.

Programa Jovens Promissores – Oficina de Educação Financeira

Com apoio do Conselho Regional de Contabilidade, 20 (vinte) adolescentes
acolhidos em Unidades de Acolhimento Institucional atendidas pelo Programa
Jovens Promissores, participaram da Oficina de Educação Financeira, com o
objetivo de propiciar conhecimentos básicos aos jovens para, no aspecto financeiro,
enfrentarem a realidade após o encerramento da medida protetiva, através de
16
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lições sobre como evitar o endividamento, poupança, controle de gastos e adequação
do orçamento.
Foram realizadas orientações
práticas sobre os tipos de contas
bancárias e cartões, como ingressar
com solicitação junto a COHAB
(Companhia de Habitação), bem
como

acerca

de

entidades

que

oferecem cursos profissionalizantes
gratuitos.

Programa Jovens Promissores – Oficina da Carreira Militar

A fim de apresentar aos
17 (dezessete) participantes do
Programa Jovens Promissores
em

Curitiba

e

Região

Metropolitana, bem como aos
participantes de Ibaiti, foi
realizada uma visita guiada ao
20.º Batalhão de Infantaria
Blindado, para que conhecessem as diversas profissões que integra, o Exército
Brasileiro, bem como as formas de ingresso a carreira.
Foi realizada a apresentação da história do Exército Brasileiro e da
estrutura do BIB. Possibilitou-se a visita ao canil, com demonstração das
abordagens em que se utilizam os cães, além de um passeio em veículo blindado.

Corregedoria-Geral da Justiça - Des. Rogério Kanayama; Dr. Sérgio Luiz Kreuz;
Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude - Des. Ruy Muggiati
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Encontro de Preparação On-line para Pretendentes à Adoção

Com início no dia 8 de outubro de 2018, foi realizada a 3.ª edição do Encontro
de Preparação On-line para Pretendentes à Adoção, com o objetivo de orientar os
interessados em relação aos procedimentos legais e demais aspectos psicossociais
que envolvem o processo de adoção.
O evento é uma importante ferramenta às Varas da Infância e da Juventude,
especialmente aquelas que não
contam com equipe técnica do
Poder

Judiciário

ou

que

encontram dificuldades para a
realização

desta

etapa

realizados

6

de

preparação.
Foram

(seis)

encontros, nos dias 8, 10, 15,
17, 22 e 24 de outubro, com transmissão on-line. Ao todo, 995 (novecentos e noventa
e cinco) postulantes participaram dos encontros, distribuídos em 82 Comarcas dos
seguintes Estados: Bahia; Ceará; Goiás; Mato Grosso; Minas Gerais; Paraná; Rio
de Janeiro; Rio Grande do Sul e São Paulo.

Corregedoria-Geral da Justiça - Des. Rogério Kanayama;
Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude - Des. Ruy Muggiati;
Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - Des. Roberto
Portugal Bacellar.

Capacitação em Depoimento Especial

O Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude, junto a
Corregedoria-Geral da Justiça e a Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná promoveu a capacitação em Depoimento Especial, com o objetivo
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de fornecer instrumentos teóricos e práticos aos profissionais, elucidando os
principais aspectos, protocolos e elementos norteadores das ações na área da
infância e da juventude relacionadas ao depoimento de crianças e adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência.
O curso foi composto por duas
fases. A primeira foi dividida em duas
edições – de 17.9.2018 a 12.11.2018 e de
8.10.2018 a 3.12.2018 – sondo composta
por aulas ofertadas pela ESEJE, na
modalidade de ensino à distância. Para
esta etapa foram disponibilizadas 150
vagas, destinadas à profissionais que
compõem as equipes técnicas do Poder
Judiciário.
A segunda fase foi presencial. Nessa etapa houveram duas turmas, cada
uma delas formada por 20 alunos. A primeira recebeu a capacitação nos dias 22 e
23, e a segunda, nos dias 24 e 25 de outubro de 2018.
A capacitação teve como finalidade aperfeiçoar os mecanismos do
Depoimento Especial, a fim de que ocorra sob as condições adequadas e com a
atuação de profissionais capacitados para o seu papel na redução dos danos e na
não revitimização da criança/adolescente. Ao concluírem as duas fases da
capacitação, os formandos estão habilitados a ministrar curso sobre o tema, bem
como realizar o procedimento de Depoimento Especial.

Fórum Descentralizado do Pinheirinho - Dra. Manuela Simon Pereira Rattmann

Projeto Novos Caminhos

Com o objetivo de promover um espaço informativo, interativo e reflexivo
sobre aspectos da construção de um projeto de vida para adolescentes em situação
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de vulnerabilidade social, com vistas à prevenção e promoção de seu
desenvolvimento psicossocial.
Rodas de conversa com cerca de 19 (dezenove) adolescentes, de forma
dinâmica em 4 (quatro) encontros com duração de aproximadamente 30 (trinta)
minutos cada, organizados pelas estagiárias de psicologia, acadêmicas da PUCPR
(Pontifícia Universidade Católica do Paraná).
A FAS (Fundação de Ação Social), através da proteção social especial das
Regionais do Pinheirinho e do Tatuquara, apresentou os serviços ofertados aos
adolescentes, incluindo atividades de cultura e lazer, além de programas como o
Jovem Aprendiz e outros que tem como objetivo a qualificação e a inserção
profissional, visando a vinculação com os instrumentos de promoção e proteção
social.

Oficina de Guarda Compartilhada

Na Rua da Cidadania da Regional Pinheirinho foram realizadas rodas de
conversa

em

grupo,

promovida

em

três

encontros,

com

duração

de

aproximadamente 1 hora e 30 minutos cada, organizadas pelas estagiárias de
psicologia, acadêmicas da PUCPR.
Cerca de 60 pais e mães participaram da ação, que teve o intuito principal
de promover reflexões acerca dos fatores envolvidos na boa prática parental
durante a guarda compartilhada, com vistas à prevenção de conflitos familiares e
melhor desenvolvimento psicossocial dos filhos.

Grupo “Cidadania em Cena” - Assessores Jurídicos do Tribunal de Justiça do
Paraná

Planejamento Profissional e Pessoal
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Tratou-se acerca da orientação de
adolescentes, estagiários deste Tribunal
de Justiça, acerca da necessidade e da
importância de traçar um planejamento
pessoal e profissional. Com abordagem
sobre evasão escolar, uso de drogas,
violência doméstica, a importância do
voto e as funções dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.
O grupo de 21 (vinte e um) adolescentes se reuniu com o Cidadania em Cena
no auditório do DGRH (Divisão Geral de Recursos Humanos), na Rua Mateus
Leme, Curitiba.
Arrecadação de Livros Infanto-juvenis

Cerca de 110 (cento e dez) livros
foram arrecadados em ação que buscou
incentivar
participarem,

crianças
de

e

forma

adolescentes
efetiva,

na

promoção de campanha de arrecadação de
livros, novos e usados.
Os livros arrecadados foram doados
para

bibliotecas

de

instituições

que

prestam atendimento à crianças e adolescentes, tal como o CRAS (Centro de
Referência em Assistência Social) do Atuba, na Regional do Boa Vista.

Francisco Beltrão

Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho,
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial- Dra. Carina Daggios
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Curso Preparatório para Pretendentes à Adoção

O curso contou com a participação presencial de 40 (quarenta) pessoas,
pretendentes à adoção da Comarca de Francisco Beltrão, bem como de Comarcas
próximas. Foram realizadas explanações com discussões em grupo, atividades
vivenciais e relatos de experiências sobre adoção.
Apresentou-se a realidade sobre a situação atual da adoção no Brasil, bem
como reflexões sobre as formas de preparo para receber os filhos.

Ibaiti

Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial
Criminal - Dra. Fabiana Christina Ferrari

Oficina de Profissionalização

Na Comarca de Ibaiti foi realizada a Oficina de Profissionalização, voltada
à 20 adolescentes, com o intuito de despertar no jovem a consciência da importância
de uma atividade profissional e retirá-lo da situação de risco envolvendo a
vulnerabilidade financeira.
Foram ainda realizadas visitas nas instituições, levando aos adolescentes a
oficina de profissionalização.

Círculos de Construção de Paz com Adolescentes

No Fórum da Comarca foram realizados Círculos de Construção da Paz,
envolvendo

aproximadamente

30

(trinta)

adolescentes

em

situação

de

vulnerabilidade social, executado por profissionais vinculados à rede de proteção,
capacitados como facilitadores de círculos de construção da paz.
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Círculos de Construção de Paz com a Rede

Sob a mesma metodologia da ação anterior, foram realizados círculos
restaurativos com os profissionais que atuam na rede de proteção, com vistas a
fortalecer a relação entre as equipes.
Participaram da ação aproximadamente 30 (trinta) profissionais da saúde,
educação, assistência social, conselho tutelar e CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente).

Iretama
Juízo Único - Dra. Ana Carolina de Oliveira

Adolescentes Frente à Violência Sexual, Gravidez e Violência Doméstica

Diante do alto índice de casos de
violência

sexual,

gravidez

na

adolescência e violência doméstica
existente na Comarca de Iretama,
desenvolveu-se a ação com o intuito de
despertar

consciência

junto

aos

participantes.
Cerca de 280 crianças e adolescentes
participaram das palestras, que foram
realizadas nos dias 8 e 9 de outubro, no turno da manhã e da tarde, para que estudantes
de ambos os períodos pudessem participar. As próprias escolas encaminharam os alunos
até o Fórum da Comarca.
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A equipe relata que possui a intenção de dar continuidade ao projeto,
enfatizando a importância da denúncia e apresentando as dependências do Fórum,
para que fiquem à vontade para se aproximar quando necessário.

Londrina
Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei - Dra. Claudia Catafesta;
Vara da Infância e da Juventude - Dra. Camila Tereza Gutzlaff Cardoso

Audiências Concentradas

Aproximadamente

100

(cem)

famílias

participaram

de

audiências

concentradas para reavaliação da Medida Protetiva de Acolhimento, a fim de
reavaliar as medidas de acolhimento visando o direito à convivência familiar e
comunitária, nas dependências do Fórum de Londrina, por meio de estudos de caso,
articulações com a rede de proteção, decisões judiciais em audiências integradas.

Círculos de Construção de Paz

Junto a 25 (vinte e cinco) conselheiros tutelares da Comarca de Londrina,
foram realizados círculos de diálogo com todo o grupo, em quatro encontros. O
objetivo principal foi fortalecer o relacionamento ente o sistema de justiça e o
conselho Tutelar, buscando qualificar o diálogo necessário para a efetiva proteção
da criança e do adolescente.

Curso Preparatório para Pretendentes à Adoção

Sendo a etapa de preparação um requisito para a habilitação de
pretendentes à adoção, aproximadamente 70 (setenta) famílias participaram do
Encontro de Preparação On-line para Pretendentes à Adoção, transmitido no
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auditório da sede do Ministério Público, com a presença da equipe técnica da
Comarca, bem como Magistrada e Promotores de Justiça, além de apoiadores da
ação.

Lançamento do site da Vara da Infância e da Juventude de Londrina

A Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Londrina laçou nas
mídias

e

redes

sociais

seu

novo

site

(http://infanciaejuventudelondrina.com.br/index.html), que contém orientações
relativas à área da infância e juventude, informações acerca dos projetos “Abrace
um Futuro” e “Entrega Legal”, e ainda esclarecimentos sobre o procedimento de
habilitação à adoção, autorização de viagem e acolhimento familiar.

Integração do Projeto Entrega Legal com a Saúde Pública

Divulgando e validando o fluxo do Projeto Entrega Legal com os Serviços de
Saúde, dentre eles: Unidades Básicas de Saúde e Maternidades. A Vara da Infância
e da Juventude visitou as instituições de saúde, abordando aspectos da entrega
voluntária e sensibilizando os profissionais para a adesão ao programa.
Aproximadamente 60 (sessenta) profissionais da saúde pública participaram da
ação.

Marechal Cândido Rondon

Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho,
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial - Dr. Renato Cigerza

Gravidez na Adolescência
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No Colégio Estadual Frentino Sackser,
foram

realizadas

palestras

abertas

a

perguntas, para alunos do 6.º ao 9.º ano, nos
dias 27/9, 4 e 8/10, tratando de prevenção,
acompanhamento e os impactos da gestação
no período da adolescência. Participaram do
evento 370 (trezentos e setenta) alunos (as)
e 16 (dezesseis) professores (as).

Atendimento Integrado a Crianças Vítimas ou Testemunhas de Violência

No dia 8 de outubro foi realizada palestra aberta, com discussões e trocas,
que contou com a presença de Magistrado, do Ministério Público, da Psicóloga do
SAI, e equipe técnica do CREAS (Centro de Referência Especializado em
Assistência Social) da Comarca.
Com o projeto, a estimativa é
melhor

atender

as

crianças

e

adolescentes que figuram como vítimas
ou testemunhas de violência e possuem
processos na Vara Criminal. No ano de
2018,

até

o

momento,

foram

22

inquéritos policiais e 29 ações penais,
totalizando 51 procedimentos penais
na Comarca.
Desta ação participaram 59 pessoas, entre representantes das seguintes
instituições que compõem a rede de proteção da Comarca: CAPS (Centro de Apoio
Psicossocial), CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal da Assistência Social, Núcleo Regional de Educação,
Delegacia de Polícia e Brigada Militar.
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Maringá

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – Dra. Carmen Lúcia
Rodrigues Ramajo

Oficina de Parentalidade

A Oficina de Parentalidade foi realizada com pais e crianças do Jardim São
Domingos, da cidade de Maringá. A atividade teve como objetivo provocar reflexão
nos pais e mães que passam por conflitos familiares, com ou sem violência
doméstica, bem como com ou sem ruptura conjugal, dando ênfase nos aspectos
jurídicos e emocionais das crianças e adolescentes que se encontram nesses
conflitos.
Foi realizada a oficina de parentalidade 1 – que tratou de aspectos jurídicos;
e a oficina de parentalidade 2 – tratando de aspectos psicológicos dos conflitos
familiares, com reforço positivo para a guarda compartilhada e o pleno direito de
convivência entre pais e filhos.

Pato Branco

Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho,
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial - Dra. Franciele Estela
Albergoni de Souza Vairich

A Justiça no Olhar da Criança e do Adolescente Sob Tutela do Estado
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As ações foram desenvolvidas
a fim de promover uma reflexão
sobre a concepção de justiça para
aproximadamente

20

(vinte)

crianças/adolescentes em situação
de acolhimento e outros 20 (vinte)
adolescentes privados de liberdade.
Separada em dois momentos,
as ações compreenderam: Oficina
de desenho e redação com crianças da instituição de acolhimento e oficina de
redação com adolescentes privados de liberdade no Centro de Socioeducação de
Pato Branco.
As atividades ocorreram nas próprias instituições, atreladas às atividades
já desenvolvidas na rotina
institucional e com o apoio de
profissionais de cada uma das
instituições, entre eles: mães
sociais

na

acolhimento

instituição
e

de

educadores

sociais e/ou equipe pedagógica
e professores do CENSE. Os
trabalhos desenvolvidos foram
expostos nas dependências do Fórum da Comarca de Pato Branco, para a população
em geral fazer visitações garantindo-se a preservação da identidade dos
participantes.
Os usuários do Fórum tiveram oportunidade de ter acesso aos trabalhos
produzidos no horário de expediente forense. As crianças e adolescentes
participantes apresentaram diferentes perspectivas sobre a concepção de justiça,
considerando sua faixa etária e também experiência de vida. Ponderações críticas
pertinentes foram apresentadas, especialmente pelos adolescentes.
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Pérola

Juízo Único - Dr. Carlos Eduardo Zago Udenal

Fortalecimento do Projeto “Família Acolhedora”

O fortalecimento do Projeto Família Acolhedora se deu com ação voltada à
melhora da autoestima das crianças e adolescentes em situação de acolhimento.
Nesse sentido, foi realizado ensaio fotográfico, com passeio para a cidade de
Umuarama.
O ensaio foi realizado a partir da doação do fotógrafo Paulo Quinalia. Já a
Prefeitura Municipal de Pérola ficou responsável pelo deslocamento das crianças e
adolescentes até a cidade de Umuarama, onde o ensaio foi realizado.

Ponta Grossa

Vara da Infância e da Juventude - Dra. Noeli Salete Tavares Reback

Justiça e Cidadania se Aprende na Escola – Júri Simulado

Com o intuito de proporcionar aos participantes do
projeto

o

conhecimento

acerca

da

estrutura

e

funcionamento do Estado, em especial do Poder
Judiciário,
ampliando

o

conhecimento sobre
direitos, deveres e
as formas de exercê-los.
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Realizou-se encenação de Júri Simulado, com 25 (vinte e cinco) crianças do
Projeto Justiça se Aprende na Escola, no Tribunal de Júri, com a participação dos
demais alunos e aberta ao público geral, totalizando o número de 60 (sessenta)
participantes.

Jovem Cidadão no Mercado de Trabalho

Na sede do Programa Adolescente Aprendiz de Ponta Grossa, com a
participação de 11 (onze) adolescentes, 4 (quatro) empresas e um público de
aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas, foi realizada a apresentação geral do
projeto, com a distribuição de folders explicativos e explanação acerca das
condições para participação e parcerias. Deu-se ainda a assinatura dos Termos de
Cooperação com as empresas já cadastradas.
O

objetivo

atividade

foi

principal

da

promover

a

divulgação do projeto para a
comunidade empresarial, firmar
termos

de

empresários
disponibilizem

convênio
locais
vagas

com

para

que

para

os

aprendizes – adolescentes atendidos pela Vara da Infância e da Juventude de
Ponta Grossa, nas medidas protetivas e socioeducativas.

Eleitor do Futuro – Câmara Jovem

Em um grupo de 50 (cinquenta) participantes, composto por 23 (vinte e três)
adolescentes, foi realizada a composição da Câmara Jovem, na Câmara Municipal
de Ponta Grossa.
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A ação foi realizada para
trabalhar o desenvolvimento da
cidadania, por meio do exercício
do voto, despertando assim a
consciência política e o interesse
dos jovens nas atividades do
Poder Legislativo Municipal.

Visita Monitorada

A visita monitorada se deu
através de atividade interativa
entre

os

pretendentes

e

os

acolhidos, com vistas a promover
uma

aproximação

entre

os

participantes, além de esclarecer
aos pretendentes à habilitação
sobre a realidade dos adolescentes
acolhidos.

O

trabalho

foi

desenvolvido como uma ação voltada ao fomento da adoção tardia.

Projeto Família Legal

Foi realizada triagem de aproximadamente 80 (oitenta) casos de crianças e
adolescentes, indicadas pelas Escolas Municipais e Estaduais da Comarca, que
estariam aos cuidados de familiares ou terceiros. Os atendimentos, com abordagem
social e jurídica, tiveram o objetivo de prestar as devidas orientações às famílias
indicadas.
Após passarem pelos atendimentos da equipe do SAI (Serviço Auxiliar da
Infância e da Juventude) foram encaminhados à equipe do NEDDIJ (Núcleo de
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Estudos e defesa dos Direitos da Infância e da Juventude da Universidade
Estadual de Ponta Grossa) que também participou da ação coletiva, orientando as
famílias que se enquadraram na demanda do Programa. Concluída a fase de
triagem e de orientações iniciais, 25 famílias passaram por atendimento jurídico
para dar início a ação de guarda ou adoção.

Inspeção aos Serviços de Acolhimento

A

inspeção

dos

serviços

de

acolhimento institucional e familiar foi
realizada com o fim de garantir a qualidade
nos

serviços

prestados

à

crianças

e

adolescentes em situação de risco, bem
como à suas famílias. Foi realizada a
avaliação

individual

da

situação

dos

acolhidos, com vistas à sua resolução, garantindo o direito à convivência familiar e
comunitária.
A ação foi executada nos 5 (cinco) serviços
de

acolhimento

municipal

(Núcleo

Promocional Pequeno Anjo, Francisclara,
APAM, Instituto João XXIII e Central do
Abrigo Provisório), bem como no serviço de
acolhimento familiar. Foram realizadas
reuniões junto às esquipes técnicas do SAI e
das

instituições,

Magistrada

e

representante do Ministério Público, para
discussão da situação processual e familiar
de cada um dos acolhidos.
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Festa do Dia das Crianças

Foi proporcionado à aproximadamente 70
(setenta) crianças e adolescentes acolhidos uma
festa com jogos e brincadeiras, além da
oportunidade de interação com crianças que
estão
acolhidos

em

outras

instituições.

Os

participantes tiveram ainda um lanche
diferenciado.

Foram

momentos

de

descontração com muitas atividades lúdicas.

Apresentação Cultural

Crianças e adolescentes participantes
de

diversos

projetos

desenvolvidos

na

Comarca participaram de apresentações
musicais, bem como de exposições de arte e
materiais confeccionados pelos adolescentes
em

cumprimento

de

medidas

socioeducativas. A ação foi desenvolvida com o intuito de incentivar a produção
artística e cultural das crianças e adolescentes atendidos em medidas protetivas e
socioeducativas.
Participaram das atividades cerca de
30 (trinta) crianças e adolescentes atendidos
pelo Fórum, além de todo o público que o
frequenta, pois estes puderam apreciar a
apresentação musical e a exposição de
materiais confeccionados, que ficou disponível durante todo o mês de outubro de
2018.
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Oficina para Pais

Objetivando proporcionar a melhoria da qualidade na interação familiar
através de ações interventivas
junto às famílias das crianças
e adolescentes em situação de
acolhimento, foi realizada a
Oficina para Pais, tratando da
melhoria
interação
sobre

o

da qualidade na
familiar,
tema

focada

“Regras

e

Limites”. A oficina foi realizada com a presença de 5 (cinco) famílias.

Encontro de Padrinhos Afetivos

O Encontro de Padrinhos Afetivos foi
promovido com o objetivo de estimular
a

interação

acolhimento

dos

adolescentes

institucional

em
com

membros da comunidade, por meio do
apadrinhamento afetivo, garantindo a
eles o direito à convivência familiar e comunitária, valorizando os padrinhos
afetivos participantes do projeto e angariando novas inscrições.
Foi realizada a divulgação prévia dos programas de apadrinhamento e um
encontro dos padrinhos afetivos em conjunto com as crianças e adolescentes
apadrinhadas, com explanação sobre a importância de tais programas.
Participaram da ação aproximadamente 15 (quinze) pessoas, dentre padrinhos,
técnicos das instituições de acolhimento e crianças que fizeram relatos de
experiências.
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Sarandi

Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho,
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial - Dr. Marcio Rigui Prado

Apresentação Teatral

As 11 (onze) crianças e adolescentes
acolhidas (os) no CIAPS (Centro Integrado de
Ações Pedagógicas e Sociais) foram assistir a
uma apresentação teatral em Maringá, com o
apoio do PAIM - Programa de Acolhimento
Institucional de do Município de Sarandi. A
ação foi executada com o intuito de promover
a inserção cultural dos participantes.

Passeio em Chácara

Como

estímulo

a

convivência

comunitária das crianças e adolescentes
em

situação

de

acolhimento,

foi

proporcionado um dia de passeio em
chácara, com muita brincadeira e diversão,
em

parceria

estabelecida

com

a

Comunidade Evangélica Bola de Neve, sob
a

supervisão

dos

funcionários

da

instituição de acolhimento e voluntários.
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Entrega de Presentes

Em parceria com voluntários da sociedade civil,
foram arrecadados brinquedos e alimentos para a
promoção de um lanche com as crianças e adolescentes
em

situação

de

acolhimento.

Todos

foram

presenteados e participaram da confraternização que
contou ainda com muitas brincadeiras e interação.

Realização de Audiências Concentradas

Foram realizadas audiências concentradas para tratar acerca dos processos
de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. A atuação foi sobre 2 (dois)
processos, de 7 (sete) acolhidos, entre os quais, um grupo de 6 (seis) irmãos.

União da Vitória
Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho,
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial / CEJUSC (Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) - Dr. Carlos Eduardo Matiolli
Kockanny

Projeto Amigos do Povo – Especial: Dia das Crianças

Os eventos do Projeto Amigos do Povo – Especial: Dia das Crianças, tiveram
como objetivo promover os direitos humanos do público infanto-juvenil e de suas
famílias através de diversas atividades voltadas à promoção da justiça e da
cidadania, criando um canal de comunicação entre o Poder Judiciário e os cidadãos,
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buscando uma sociedade mais justa e igualitária a partir das crianças e dos
adolescentes.
Foram realizados atendimentos e orientações jurídicas, do Serviço Social e
da Psicologia; triagem oftalmológica; orientações de saúde voltadas à criança;
atividades esportivas e de lazer; apresentações culturais; recreações e atividades
educativas.
As ações foram desenvolvidas em: União da Vitória, no dia 11 de outubro;
Cruz Machado, no dia 18; General Carneiro, no dia 20 e Bituruna, no dia 31.
Estima-se que, no total, compareceram aos eventos mais de 2.700 (dois mil e
setecentos) participantes.

Dia das Crianças – Rotary e CEJUSC

Realizada em parceria com o Rotary Club de União da Vitória, a ação do dia
12 de outubro teve como objetivo proporcionar uma tarde de lazer, socialização e
recreação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Foram realizadas atividades educativas com brinquedos e brincadeiras,
além da distribuição de presentes. Aproximadamente 450 (quatrocentas e
cinquenta) crianças e adolescentes integraram a ação.

Educação e Cidadania

No dia 19 de outubro foi realizado o evento Educação e Cidadania, com o
objetivo de aproximar Poder Judiciário, bem como a rede de proteção da criança e
do adolescente das redes estaduais e municipais de ensino, trabalhando
prioritariamente com a prevenção às violências e promovendo os direitos da criança
e do adolescente, através de atendimentos sociais para estudantes e suas famílias,
oficinas de cidadania para os estudantes e atividades culturais e educativas.
As oficinas de cidadania trataram sobre temas de interesse do público
juvenil e suas famílias, como: protagonismo juvenil, orientações para o primeiro
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emprego, cadastro móvel para estágio curricular, dicas para entrevista de estágio
remunerado, menor aprendiz, enfrentamento às violências, multiculturalismo,
evasão escolar, violência contra a mulher, etc. Converse com o Juiz: Atendimento
e orientações jurídicas aos estudantes e familiares. Atendimentos de Serviço Social
e de Psicologia, apresentações culturais, esporte e lazer.
O evento foi realizado no dia 19 de outubro de 2018, no Colégio Estadual
Pedro Stelmachuk, em União da Vitória e contou com a participação de 850
(oitocentas e cinquenta) pessoas.

Programa Apadrinhar

Cerca de 50 (cinquenta) crianças e adolescentes acolhidos e outros 50
(cinquenta) respectivos padrinhos participaram do cadastro comparativo para
promoção do apadrinhamento, realizado em conjunto com uma organização das
demais formas de apadrinhar.
Toda a Comarca participou da ação, com o objetivo de assegurar às crianças
e adolescentes oportunidades, experiências e referências afetivas, familiares e
comunitárias.

Projeto “Fábrica de Oportunidades”

O Projeto "Fábrica de Oportunidades" tem como objetivo central promover
os direitos dos adolescentes e jovens, especialmente aqueles em situação de
vulnerabilidade social, de acordo com as particularidades de cada município da
jurisdição da Comarca.
Nesse sentido, a atuação foi voltada à inserção de jovens e adolescentes no
mundo do trabalho, acesso à educação, orientação vocacional, orientação
profissional, cursos de formação profissional, cursos de educação para a cidadania,
encaminhamento para projetos sociais de esporte, cultura, arte e lazer, oficinas de
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dicas para entrevistas de estágio remunerado, inscrição no Programa Menor
Aprendiz, Oficinas de formação humana.
No dia 2 de outubro, o Projeto Fábrica de Oportunidades foi realizado no
município de União da Vitória; no dia 5 de outubro, foi em General Carneiro; dia
16 no munícipio de Bituruna; e no dia 18, o projeto foi em Cruz Machado. No total,
aproximadamente 350 (trezentas e cinquenta) participantes integraram as ações.

Projeto “Intervenção Pedagógica de Prevenção às Violências”

O Projeto "Intervenção Pedagógica de Prevenção às Violências" visa
promover a instituição escolar como um espaço de cuidado, de proteção e promoção
da cidadania, auxiliando com formações e capacitações na área da defesa dos
direitos da criança e do adolescente, auxiliando na criação de estratégias de planos
de ação de mediação de conflitos no âmbito escolar, trabalhando tanto com os
educadores quanto com os estudantes.
Contando com a participação de 323 (trezentas e vinte e três) pessoas, no dia
2 de outubro foram realizados "Círculos de Construção de Paz" voltados para as
temáticas "o que é ser criança hoje" e "quando a infância é dura nós ficamos durões
também", com as turmas do Colégio Estadual Santa Bárbara do Município de
Bituruna,

Festa em Comemoração ao Dia da Criança

A Festa em Comemoração ao Dia da Criança foi realizada no dia 12 de
outubro, com 280 (duzentas e oitenta) participantes, entre crianças acolhidas e
semi acolhidas institucionalmente e teve como objetivo principal a interação das
crianças e adolescentes abrigados na Comarca de União da Vitória, para que estes
possam exercer seu direito fundamental de brincar e desfrutar de tudo o que é
essencial para uma infância feliz e saudável.
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Nesse sentido, proporcionou-se a eles diversas atividades, as quais incluem
recreação, atividade cultural, oficinas educativas e artísticas, brinquedos infláveis,
torneios esportivos, brincadeiras e dança, atividades que muitas vezes, não fazem
parte do cotidiano das crianças acolhidas institucionalmente. No evento, foram
atendidas também as crianças e adolescentes semi acolhidas da Comarca,
integrantes do Instituo Piamarta e Instituto Palazzolo de União da Vitória/PR.
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Comunicação dos Resultados da Semana da Criança e do Adolescente
no Judiciário

A avaliação das comarcas acerca das atividades desenvolvidas na Semana
da Criança e do Adolescente no Judiciário foi 63% muito satisfatória, 29%
satisfatória e, em um caso onde a ação projetada não pôde ser executada, foi
avaliada como insatisfatória (com indicativo de 3%), conforme gráfico a seguir:

Avaliação:

Insatisfatória
3%

Satisfatória
29%

Muito Satisfatória
68%

Em 100% das respostas, as comarcas envolvidas informaram que gostariam
de participar novamente da ação.

Participação na Próxima Edição:

100%
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O compromisso com a infância e a juventude é prioritário e
permanente!
O ideal é que as atividades sugeridas para a Semana da Criança e
do Adolescente no Judiciário sejam continuamente desenvolvidas e
que os resultados aqui apresentados sejam constantemente
ampliados.
Na tabela a seguir, confira algumas sugestões de atividades a
serem criadas e/ou mantidas na agenda de projetos para a Comarca:

Convivência Familiar e Comunitária

Tema

Descrição de atividade

Atores envolvidos

Possibilitar o acesso de crianças e adolescentes, acolhidos
institucionalmente e adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas a eventos culturais, recreativos e
esportivos.

Magistrados,
servidores, equipes do
acolhimento e das
medidas
socioeducativos,
parceiros ligados à
área
de
esporte,
cultura e lazer

Realização de “audiências concentradas” para reavaliação da
situação de cada criança e adolescente submetido a medida
protetiva de acolhimento com a finalidade de acelerar esses
processos, tendo em vista o caráter excepcional e provisório
do acolhimento.

Magistrados,
servidores, equipes e
serviços da rede de
acolhimento
e
proteção

Realizar campanhas de doação de brinquedos à projetos e
programas.

Magistrados,
servidores
e
comunidade em geral

Ofertar cursos de preparação psicossocial e jurídica dos
pretendentes à adoção e/ou ações de apoio à formação e ou
fortalecimento dos grupos de apoio à adoção.

Magistrados
servidores

Estimular projetos e ações que promovam experiências de
dignidade, de pertencimento a uma comunidade e de
convivência familiar por meio do apadrinhamento afetivo, de
serviços, material e de estágio ou aprendizagem para crianças
e adolescentes em acolhimento.

Magistrados,
servidores
e
comunidade em geral

Realização de campanha/orientação à população e aos
profissionais que atuam na rede de proteção à criança,
especialmente aos serviços de saúde e conselheiros tutelares,

Magistrados,
servidores e rede de
proteção

e
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acerca da possibilidade de gestantes realizarem a entrega
legal e consciente de seus filhos à adoção.

Varas de
Família

Violência contra
crianças e
adolescentes

Socioeducação

Mutirão de audiências
socioeducativas.

de

reavaliação

de

medidas

Magistrados
servidores

e

Inspeções dos programas de execução de medidas
socioeducativas em meio aberto, das casas de semiliberdade
e unidades de internação para adolescentes em conflito com
a lei.

Magistrados
servidores

e

Apoiar/realizar
atividades
de
fomento
às
práticas
restaurativas
na
Socioeducação,
especialmente
em
articulação com a rede de atendimento ao adolescente em
conflito com a lei.

Magistrados,
servidores e parceiros

Apoiar/estimular ações de qualificação dos programas
socioeducativos
em
meio
aberto,
estreitando
o
relacionamento interinstitucional em bases integradoras da
visão humanizada da Socioeducação que reconhece os
adolescentes como sujeitos de direitos.

Magistrados,
servidores, equipes de
execução
de
programas em meio
aberto e integrantes
da rede de proteção

Realização de eventos como seminários, palestras, cursos,
capacitação sobre temas da Socioeducação.

Magistrados,
servidores,
universidades, rede de
proteção

Realização
de
apresentações
culturais
ou
outras
manifestações de visibilidade positiva dos adolescentes em
conflito com a lei, se possível dentro das dependências do
Fórum da Comarca.

Magistrados,
servidores, equipes de
execução
de
programas em meio
aberto

Realização de campanhas de combate à violência contra
crianças e adolescentes.

Magistrados,
servidores e parceiros

Realização de eventos como seminários, palestras, cursos,
capacitação para o Enfrentamento das Violências contra
Crianças e Adolescentes.

Magistrados,
servidores,
universidades, rede de
proteção

Divulgação e implantação dos Parâmetros para Escuta
Especial de crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência.

Magistrados
servidores

e

Audiências concentradas/Mutirão de processos referentes à
guarda, reconhecimento de paternidade, regulamentação de
visitas, ações de alimentos e outros processos que envolvem
direitos infanto-juvenis nas Varas da Família.

Magistrados
servidores

e

Realização de “Oficina de Pais”, ou atividade inspirada nesta
proposta do CNJ, como grupos de orientação, palestras,
reflexões para os pais com processos nas Varas de Família

Magistrados,
servidores e parceiros
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Mobilização Social

com o principal objetivo de compreender as diferenças entre
conjugalidade e parentalidade.
Proposição e participação em audiência pública para
divulgação e debate da Lei da Primeira Infância, ou outro tema
pertinente e relevante dentro da realidade das crianças e
adolescentes do município.

Magistrados,
servidores,
Poder
Legislativo, rede de
proteção

Capacitação para os conselheiros tutelares do município ou
outros atores da rede de proteção em relação ao atendimento
de crianças e adolescentes sobre temas como: acolhimento
institucional, atribuições previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, adolescente autor de ato infracional.

Magistrados,
servidores,
universidades, rede de
proteção

Realizar atividades do Projeto Justiça se Aprende nas escolas
com o objetivo de divulgar às crianças e aos adolescentes da
rede pública de ensino, noções básicas sobre direitos e
deveres, assim como facilitar e difundir o acesso à justiça, por
meio de uma educação voltada à cidadania.

Magistrados,
servidores e escolas

Concurso de Redações ou Artístico com as escolas e/ou
instituições de acolhimento e de cumprimento de medidas
socioeducativas sobre o tema:- O futuro que queremos – ou
outro pertinente à realidade da comarca.

Magistrados,
servidores e parceiros
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Um agradecimento especial aos servidores participantes e aos
parceiros que apoiaram a iniciativa:
Servidores (as)

Adélia Akiko Sato

Bruna Ellen Borcioni Freitag

Adriana Mendes Pires de Campos

Carla Hokama Domingues

Adriana Nepomuceno

Carolina Caldas Duarte

Alessandra Karina Feitosa Affonso

Carolina Dona Gomes

Costa

Caroline Akemi Kumata

Aline Bressam Gaspareto

Cezar Ianczkovski

Aline Pedrosa Fioravante

Christiane Pilch Pacini

Allanna Werus do Nascimento

Cintia Tiemi Miyabukuro

Ana Carolina de Oliveira

Cláudia Maria Ferreira

Ana Flávia Nogueira Nascimento

Cleidi Terezinha Schnorr

Ana Luiza Lima dos Santos

Cliz Freitas de Lima

Ana Paula Cruz de Queiroz

Cristian Tomazi

Ana Paula Picolo Pecuch

Cristiane Castro de Souza

Ana Katma Cremonesi

Cristiane de Mello Nogueira Correa

Andriesa Dembrinski

Cristiane Oliveira Alves Telles

Angelica Cardoso Lima

Nunes

Arlete Maria Campestrini Kubota

Daiane Aparecida Baggio Santos

Audrei Letícia Martins Rissi

Daiany Tironi Lima

Barbara Benetti Hey

Dalila Maria Antoneche Burak

Bárbara Rodrigues de Oliveira

Daniel Martins Gomes

Caiado

Daniele Rosinski

Beatriz Gualberto Veronezze Barroso

Danieli Godoy

Bianca Redel Cajuk

Débora Baduy

Bruna da Silva Ribeiro

Denise de Araújo Vosnika
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Diana Monte Serrat Titton Sickel

Gislaine Catarina Olbertz

Diego Costa

Helen Vaz Zoraski

Diosnei Ricardo Bogodan

Heloisa de Almeida

Dyego dos Santos Silva

Heloisa Rayzel Domaradzki

Eder Dionisio Alves

Hericson Irineu Wictor

Edimar Olmo da Silva

Huguete de Oliveira Carneiro

Edna Passeri da Silva Connor

Idalina Mendes

Eduarda Lopedote

Jair Tonial Filho

Edson Luís Fuetrko

James Lucas Leal Ribas

Elaine Barros Veronese

Jessica de Souza Czarnos

Eleni Maria Oliveira

Joao Evangelista Aguiar Neves

Eliane Fátima Menegazzo

Joara Aparecida dos Santos Adão

Élina Cristina Urzulin Rocha

Josani Campos Ferreira

Elisane Glinski

Jucelaine das Graças Sequinel

Emerson José Lucindo

Júlia Carolina Bosqui

Emerson Luis Golombieski

Julia Ferreira Bigosinski

Emanuelle Albert Carvalho

Juliana Maria de Mello Rodrigues

Emmanuele Padovani Pinto

Juliane Dalcanale

Fabieli Barbosa Figueira Barros

Kamila Emanoeli Alves Pereira

Fernanda Coutinho Pelissari

Karla Beatriz Roesler da Silva Maia

Nogueira

Ketlyn Karin Kovalczuk

Firmino da Silva Mendes

Larissa Aparecida Rodrigues

Flávio Renato Correia de Almeida

Leonardo de Souza

Franceli Aparecida Fernandes

Letícia Abigail Alves César

Francieli Dayane Iwanczuk

Leticia Andreoni

Francieli M. Franzoni Melati

Letícia Nogueira Maroni

Francielli Pauluk

Lígia Maria Mazzo Werner

Gabriela Jaremtchuk

Ligia Mariane Weber

Gabriele Aimê da Silva

Lilian Cristina Pinheiro Goto

Gisele C. dos Santos

Luana Charavara
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Luana Hermann

Melini Pontes Rodrigues Kawanishi

Luana Yona Dupont Prates Ribeiro

Michele Gonçalves Vidal

Luis Fernando Donadio

Millien Lacerda Malinowski

Lucas Romero Leite

Miriam Batista Benedito

Lucas Yukio Okubo

Monique Godke

Luciana Guimarães Rodrigues

Monique Gruwaldt

Lucimara Dayane Amarantes

Nair Beatris Lopes da Silva

Maely Andressa kemmerich da Silva

Natalia Beatriz Petrin e Souza

Maira Brandão Benedito

Nayara Gelchack

Marcela de Melo Mamus

Noeli Rodrigues da Silva

Marcelle Andrea Leite Pereira Rossa

Orides Preto

Marcia Cristina Pleczak

Pedro Augusto Stelmach

Mareli Cristina Pedron

Priscila Primo

Mari Estela Kindrat

Priscilla Kiyomi Endo

Margarete Challela

Rafaela Koguta

Maria Consuelo de Azevedo Ferreira

Raquel Mozzaquatro Xavier

Maria da Penha Repossi

Richard Wagner Petrin

Maria Fernanda Doniak Melnisk

Romilda Guilland

Maria Fernanda Furtado Dorneles

Ronilda Duarte Schvan

Maria Fernanda Zarpellon

Sara Gimenes Rodrigues

Mariana Andressa de Oliveira

Sheila Hatmann Rinaldi

Marques

Sidnei Barbieri

Mariana Benatto Pereira Da Silva

Simone Hinshing

Schreiber

Simone Lalik

Mariana da Costa Turra Brandão

Solange Alves Pereira

Mariana Stori

Stéfani Caroline Schmitt Machado

Marlete Dena Leandro Stefani

Suzane Maria de Sampaio Nocera

Mateus Pedro Daldin

Silvane Krueger

Mauricio Alves Correia

Tallita Soares Lopes Fenato

Maycon Willian Vedovelli

Tatiana Fenato da Silva Correia
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Tatiana Riccomini Munhoz

Virgínia Messias Ferreira da Luz

Thaís Eduarda Stauduart

Vitório Garcia Marini

Thaise Cristina Nogueira dos Santos

Vivian Beraldo

Tiago Alexandre Henrique

Vivian Senegalia Morete

Valcira de Fátima Ferri da Silva

Viviane Junkert

Vanessa Sesterhenn

Willy Roque Viana de Oliveira

Vinicius Biella
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Parcerias:

Academia Corpo e Ação
Acquaclic - Tratamento e Treinamento Personalizado
Alien Network
Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude - ABRAMINJ
Associação Comunitária do Jardim São Domingos
Associação dos Magistrados do Paraná – AMAPAR
Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção – ANGAAD
Associação dos Assessores Jurídicos do Poder Judiciário/PR – ASSEJUR
Associação Comercial e Empresarial de Carambeí
Associação Comercial e Empresarial de Castro
Borgo Academia
Câmara Municipal de Ponta Grossa
Caroline K. Krummenauer
CCR Rodonorte
Célia Riesemberg - Coach de Carreira
Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná
Centro Integrado de Ações Pedagógicas e Sociais de Sarandi (CIAPS)
Centro Médico Diagnóstico de Ibaiti
Centro Musical Ohana
Centro de Socioeducação de Pato Branco
Cláudia Boccalini - Coach de Carreira
Colégio Estadual Papa João XXIII
Colégio Estadual Pedro Stelmachuk de União da Vitória
Colinas Jeans
Conselho da Comunidade de Curitiba
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
Conselho Tutelar de Alto Piquiri
Conselho Tutelar de Brasilândia do Sul
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Conselho Tutelar de Pérola
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brasilândia do
Sul
Consultório Odontológico Neodonto
Corpo de Bombeiros de União da Vitória
Defensoria Pública do Estado do Paraná
Engegreen - Soluções Ambientais
Ensino Social Profissionalizante – ESPRO
Escola da Magistratura do Paraná – EMAP
Escritório de Advocacia Dr. Evaldo Gonçalves Leite
Essência - Farmácia de Manipulação
Exército Brasileiro
Foto Spitzer
Fotógrafo Paulo Quinalia
Fundação de Ação Social de Curitiba – FAS
Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
Gabriela Duailibe Rusciolelli Psicóloga
GERAR – Jovem Aprendiz Legal e Estágios
Grupo de Apoio à Adoção de Cascavel – GAAC
Grupo de Apoio à Adoção de Francisco Beltrão
Grupo de Apoio à Adoção: Trilhas do Afeto
Helen Antunes
Igreja Metodista
Instituto XXIII
Integrada Cooperativa Agroindustrial
Justiça Federal - União da Vitória
Loja Vogel
Mariana D. Herdt
Marina Paula Hartmann - Psicóloga
Ministério Público do Estado do Paraná
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Núcleo Regional de Educação de União da Vitória
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná
Patrícia Glycério – Psicóloga (TJRJ)
Pet Shop Mundo Animal
Pizzaria Donna Lu
Polícia Civil do Estado do Paraná
Polícia Militar do Estado do Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR
Prefeitura Municipal de Pérola
Prefeitura Municipal de União da Vitória
Programa Adolescente Aprendiz de Ponta Grossa
Rede de Acolhimento de Londrina
Rotary Clube – Ponta Grossa
Rotary Clube - União da Vitória
Sacolão Costa e Silva
Salão da Cecília
Sandra Pinto Levy – Psicóloga (TJRJ)
Secretaria Municipal de Assistência Social de Brasilândia do Sul
Secretaria Municipal de Assistência Social de Ibaiti
Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina
Secretaria Municipal de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon
Secretaria Municipal de Assistência Social de Pato Branco
Secretaria Municipal de Ação Social de Cambará
Secretaria Municipal de Educação de Alto Piquiri
Secretaria Municipal de Educação de Brasilândia do Sul
Secretaria Municipal de Educação de Iretama
Secretaria Municipal de Educação de Londrina
Secretaria Municipal de Educação de Marechal Cândido Rondon
Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Educação de Roncador
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cambará
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cambará
Secretaria Municipal de Saúde de Londrina
Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Serviço Social da Indústria - SESI
Sindicato do Comércio Varejista de Castro
Studio Fernando Moura
Sudati
Supermercado Superpão
Tamagraf - Impressos e carimbos
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Unicesumar
Universidade Brasil
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Universidade Livre para Eficiência Humana - UNILEHU
Universidade Paranaense – UNIPAR
Vila Coruja Festas e Eventos
Vira Vida - SESI
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