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Semana da Criança e do Adolescente no
Judiciário
Em comemoração ao Dia da Criança (12 de outubro), diversas 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 fundamentais
infanto-juvenis, como um instrumento de transformação social e de construção da
cidadania das futuras gerações.
Neste

documento,

foram sistematizamos os
projetos

que

foram

registrados por meio do
Formulário de Inscrição na
ação. Aproveitando ainda
para

transmitir

o

agradecimento às diversas
Comarcas que, mesmo de
modo

informal,

também

desenvolveram ações relacionadas e ampliaram ainda mais o alcance das boas
práticas na área da Infância e da Juventude.
Além de números e iniciativas criativas, o principal destaque dos dados
coletados foi reconhecer a visível articulação da maioria das Comarcas
participantes com as redes de proteção de suas localidades. O protagonismo do
Judiciário como integrante e promotor do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente revelam que o diálogo e a busca permanente da
qualificação do atendimento à criança e ao adolescente estão presentes.
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Natureza das Atividades Propostas
Convivência familiar e
comunitária

21%
27%

Adolescente em conflito
com a Lei
Violência contra crianças e
adolescentes
Varas de família
15%

Mobilização social
Educação para cidadania

15%
6%
12%

4%

Atividade de cultura,
esporte e lazer

Das ações realizadas, os maiores números de atividades foram voltados a área de
cultura e lazer, com um total de 27%. 21% das ações tiveram o intuito de fomentar temas
referentes a convivência familiar e comunitária. As temáticas de educação para a
cidadania e de adolescente em conflito com a lei, possuíram, cada uma, o total de 15% das
ações. Somadas, 22% das atividades foram realizadas no âmbito das varas de família,
mobilização social e violência contra crianças e adolescentes.

Adesão e participação nas comarcas
27 Comarcas inscritas
81 Atividades realizadas
28 Magistrados envolvidos
117 Servidores

2

7/11/2017

Almirante Tamandaré
Dr. José Aristides Catenacci Junior

Foram realizadas Audiências Concentradas coletivas nas instituições acolhedoras.
As ações tinham como objetivo principal, acolher e entrevistar cada beneficiado, equipes
multidisciplinares envolvidas, bem como
analisar

a

situação

processual

particularizada, a fim de imprimir maior
efetividade e celeridade aos feitos.
Realizaram-se
individualizadas

de

escutas
cada

criança

e

adolescente, observando as atividades e os
atendimentos prestados nas instituições.
Todas

as

crianças

institucionalizados

e

adolescentes

na

Fundação

Solidariedade e Casa de Passagem foram atendidas, a estimativa é de que
aproximadamente 32 processos com interesse de crianças e adolescentes na pauta tenham
sido atendidos durante a Semana da Criança e do Adolescente no Judiciário.

Alto Piquiri
Dr. Christian Reny Gonçalves

Na comarca de Alto Piquiri foram realizadas audiências para revisão de medidas
socioeducativas, com o intuito de
reavaliar as medidas e seus
cumprimentos em processos de
execução,

além

audiências

de

de

designar

revisão

de

atendidos

7

medidas.
Foram

adolescentes e seus respectivos
representantes

legais.

No

âmbito extrajudicial, foi realizada campanha de enfrentamento ao fornecimento de
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bebidas alcoólicas à crianças e
adolescentes, a fim de despertar
consciência nos proprietários acera
da proibição de fornecimento de
bebidas a menores de 18 anos.
Realizou-se palestra, divulgação e
posterior fiscalização conjunta do
conselho

tutelar,

vigilância

sanitária e polícia militar.

Apucarana
Dra. Carolline de Castro Carrijo e Dr. Oswaldo Soares Neto

Realizado o lançamento do
projeto “Família Acolhedora” no dia
10/10/2017, além de capacitação de
50 integrantes das equipes técnicas
das

Secretarias

de

Assistência

Social, Conselhos Tutelares, equipe
técnica das entidades de acolhimento
institucional e demais integrantes da
rede de proteção da área da saúde e
educação.
Trabalhou-se

com

o

esclarecimento geral à população,
visando ampliar os conhecimentos da
comunidade acerca do programa e
convidando famílias para o cadastro
perante

as

Secretarias

de

Assistência Social.
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No dia 10 de outubro de 2017, foi
realizado ainda o lançamento do projeto
“Entrega Legal”, com esclarecimento geral à
população, visando apresentar às gestantes,
familiares,

profissionais

da

saúde

e

lideranças sociais sobre o procedimento da
entrega legal e consciente de criança.
Já

nas

escolas

da

comarca,

a

articulação da rede foi voltada ao projeto
“Justiça e Cidadania se Aprendem na
Escola”,

no

qual

foi

abordado

o

desenvolvimento de noções de justiça e
cidadania com crianças e adolescentes.
Foram atendidas cerca de 36 escolas, com
um total de aproximadamente 1347 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.

Arapongas
Dra. Leane Cristine do Nascimento Oliveira Donato; Dra. Renata Maria Fernandes Sassi
Fantin; Dr. Luciano Souza Gomes; Gabriel Rocha Zenun; Dra. Raphaella Benetti da
Cunha Rios e Dr. Diogo de Brito Peres.

No dia 2 de outubro foi
realizada apresentação do coral e
da banda “Exploradores do Sul”,
com o objetivo de prestigiar o
talento e valorizar crianças e
adolescentes
protagonistas
representações

enquanto
expondo
artísticas

suas
e

culturais.
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Com
despertar

o

consciência

objetivo
crítica

de
sobre

empreendedorismo, carreira e projeto
de vida, no dia 3 de outubro foi realizada
uma roda de conversa com relato de
experiência sobre empreendedorismo e
projeto de vida para 100 adolescentes do
Serviço

de

Convivência

e

Fortalecimento de Vínculos da SOS
Guarda Mirim de Arapongas.
No dia seguinte, foi a vez de realizar a
Apresentação de teatro, canto, flauta doce e
poesia da Casa do Bom Menino de Arapongas,
onde um Grupo de 7 adolescentes se
apresentou para servidores, parceiros e
jurisdicionados em comemoração ao Dia das
Crianças.

O coral de crianças da Associação
das Damas de Caridade de Arapongas se
apresentou no dia 17/10. A apresentação
da Orquestra de Metais e Percussão do
Centro de Convivência Arte & Vida,
composta por 10 crianças e adolescentes
acompanhados por professores e voluntários,
ocorreu no dia 19/10, no átrio do Fórum de
Arapongas.
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O “Projeto Justiça
se Aprende na Escola”,
com realização da palestra
“Rede

de

Proteção

da

Criança e do Adolescente”,
foi

realizada

objetivo

de

consciência

com

o

Despertar
crítica

dos

adolescentes, de modo que
sejam

informados

e

esclarecidos sobre a sua condição peculiar de sujeito de direitos, com noções de situações
de risco, combate ao uso de álcool e outras drogas, órgãos de proteção e qualificação e
aprendizagem com foco no projeto de vida. Realizada no Tribunal do Júri, participaram da
Palestra 90 adolescentes do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Ivanilde de
Noronha.

Cambará
Dra. Tatiana Hildebrandt de Almeida

Na comarca de Cambará, as atividades foram realizadas em parceria com a
Prefeitura

Municipal

de

Cambará-PR. Na segundafeira dia 02 de outubro, na
Praça Dr. Miguel Dinizo, foi
desenvolvida

a

“Dança

Praça”,

na

atividade
com

aproximadamente 50 alunos
no período vespertino.

7

7/11/2017

Terça-feira, 03 de outubro,
foram realizadas as oficinas “Viver”
e “Adolescer” das 13:30 às 16h. Na
manhã do dia seguinte (04 de
outubro) das 8h às 11h30, foi
realizado o “Xadrez na Praça”,
atividade que reuniu cerca de 30
crianças. 14 crianças que foram
classificadas

no

CAXEC

(Campeonato de Xadrez Escolares de Cambará), participaram do “Circuito Pé Vermelho
de Xadrez”, na cidade de Ribeirão do Pinhal no dia 07/10/17.
Durante a tarde, na Escola
Profissionalizante

Milton

Faria,

situada no bairro Vila Rotary, foi
ministrada a palestra sobre as
DSTs

-

Doenças

Transmissíveis,
médica

Dra.

Sexualmente

ministrada
Audrei

pela

Catherine

Stradioto, para aproximadamente
100 alunos.
Quinta-feira, dia 05 de outubro, na Praça Dr. Miguel Dinizo, realizou-se o evento
“Leitura

na

Praça”.

Esta

atividade reuniu 125 alunos na
parte da manhã e 130 na parte
da tarde. Após a leitura, os
alunos se dirigiram ao Sesi –
Indústria

do

Conhecimento

Maria Lúcia Biancardi, onde
participaram de um Resgate da
História de Cambará.
A Secretaria Municipal
de Ação Social desenvolveu,
também na quinta-feira, o Relacionamento Familiar das 14h às 16h, com mães
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referenciadas no CREAS. O conteúdo da ação foi: Risco e Vulnerabilidade; Fatores
geradores de violência e Sexualidade e prevenção de DSTs.
No
Colégio

mesmo

dia,

Estadual

no

Silvio

Tavares, aconteceu o “Festival
de

Atletismo”,

com

participação de alunos da Rede
Estadual de Ensino e da APAE
(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais).
Foi

realizado

o

concurso de redações para os
alunos das redes municipal,
estadual e particulares, adolescentes referenciados no CREAS E CRAS, onde cada unidade
escolar selecionou 5 redações que serão enviadas ao judiciário local para apuração dos
vencedores.

Cascavel
Dr. Fabricio Priotto Mussi

Realizado o mutirão de estudos técnicos nos processos de habilitação para adoção,
com vistas a promover maior agilidade na tramitação dos processos de habilitação para
adoção

da

Comarca

de

Cascavel,

possibilitando assim a habilitação de
mais famílias aptas a receber crianças
pela via da adoção.
A equipe técnica da Comarca de
Cascavel realizou um mutirão no mês de
outubro, realizando estudo técnico de
todos os 32 processos de habilitação
para adoção dos casais que já concluíram o curso de preparação para adoção desta
Comarca.
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Cornélio Procópio
Dra. Vanessa Aparecida Pelhe Gimenez Dias

Realizada palestra motivacional para Bombeiros Mirins, a fim de despertar o
interesse dos jovens bombeiros pela atuação jurisdicional e importância do Poder
Judiciário. A palestra realizada para 50 crianças, contou com orientações acerca das
atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário e aplicabilidade do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
O projeto “Cinema e Cidadania” foi realizado para despertar nos adolescentes o
interesse pelas atividades jurisdicionais; inclusão social; orientações de cidadania. Entre
os dias 23 e 27 de outubro, foi
transmitido

o

filme

"Invictus", à cerca de 200
adolescentes integrantes de
projetos sociais desenvolvidos
na

comarca,

estudantes

além
de

dos

escolas

públicas e bombeiros mirins, com acompanhamento da magistrada, que proferiu
orientações de cidadania e acerca do funcionamento do Poder Judiciário.

Cruzeiro do Oeste
Magistrados: Dra. Aneiza Vanessa Costa do Nascimento; Dra. Daniele Liberatti Santos;
Dr. Marcio Augusto Matias Perroni. Promotores: Dra. Nadir Emília de Melo; Tales Alves
Paranahiba
O “Dia das Crianças no Fórum” proporcionou a difusão de conhecimentos sobre
Justiça

e

cidadania,

despertando

consciência

nas

crianças

e

adolescentes

institucionalizados da comarca sobre seus direitos e deveres, além da forma de exercê-los,
por meio de uma visita ao Fórum e círculo de debates.
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No dia 04 de outubro de
2017 houve a recepção dessas
crianças

e

adolescentes

nas

imediações do Fórum de Justiça de
Cruzeiro

do

Oeste

pela

juíza

substituta, que os acompanhou em
visita à Promotoria de Justiça, ao
cartório criminal e anexos e ao
gabinete cível, criminal e do juiz
substituto,

onde

receberam

informações acerca do trabalho ali realizado. Após, foram encaminhados ao Tribunal do
Júri onde o juiz titular da Vara da Infância e Juventude respondeu aos questionamentos
elaborados pelos visitantes, contendo dúvidas sobre justiça, cidadania, ética, direitos e
deveres. O encerramento se deu com a entrega de lembranças às crianças/adolescentes e
uma confraternização entre todos.

Curitiba – 1ª e 2ª Varas da Infância e da Juventude e Adoção
Dra. Lídia Munhoz Matos Guedes e Dra. Maria Lucia de Paula Espíndola

O projeto das varas, intitulado “Doe e
Arrecade Sorrisos” atuou sobre a mobilização
social, através da arrecadação (perante os
servidores do TJPR) de brinquedos, leite em
pó, material escolar, itens de higiene pessoal
(shampoo, fraldas, lenço umedecido, etc.) para

entrega

às

Unidades

de

Acolhimento

Institucional de Curitiba e região.
Foram parceiros desta ação o Núcleo
de Apoio Psicossocial das Varas da Infância
de Curitiba e o Núcleo do Comissariado das
Varas da Infância de Curitiba.
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Curitiba – Corregedoria-Geral da Justiça e Conselho de Supervisão dos
Juízos da Infância e da Juventude
Des. Rogério Kanayama; Des. Ruy Muggiati e Dr. Sérgio Luiz Kreuz

O

“Encontro

de

Preparação Online para
Pretendentes à Adoção”,
foi

uma

proposta

Corregedoria
Justiça

da

Geral

(CGJ)

da

e

do

Conselho de Supervisão
dos Juízos na Infância e
Juventude (CONSIJ-PR),
em parceria com a Escola
da Magistratura do Estado do Paraná, equipe técnica da Vara da Infância e Juventude do
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana Curitiba, Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (CEJA) e o Grupo de Apoio à Adoção Consciente (GAACO).
A
objetivo

ação
geral,

teve

como

oferecer

a

oportunidade de participação
dos postulantes à adoção, em
Encontros de Reflexão para a
Adoção, nas Comarcas que não
dispõe

de

equipe

multidisciplinar, promovendo
informações e orientações aos
postulantes no que tange ao
funcionamento da Vara de Infância, as fases processuais, o Cadastro Nacional de Adoção
e demais aspectos legais do processo, além de prestar informações e orientações, referentes
aos aspectos psicossociais e às características das crianças e adolescentes que se
encontram aptas a adoção, sensibilizando as equipes técnicas sobre a importância do
acompanhamento sistemático nos estágios de convivência, na adoção e no pós-adoção.
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No

total,

65

comarcas

aderiram ao projeto, que contou com
870 inscritos no Estado do Paraná,
houve ainda a adesão de 7 inscritos
nos Estados de Acre, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais e São
Paulo.
A abertura do encontro foi
realizada pelo Corregedor-Geral da
Justiça, Desembargador Rogério
Kanayama e pelo o Desembargador
Ruy Muggiati, Presidente do Conselho de
Supervisão

dos

Juízos

da

Infância

e

da

Juventude (CONSIJ).
O conjunto de encontros foi composto por
6 (seis) módulos e teve como primeiro palestrante
o Magistrado Sérgio Luiz Kreuz, Juiz Auxiliar da
Corregedoria-Geral da Justiça, que por mais de
20 (vinte) anos esteve à frente da Vara da
Infância e da Juventude da Comarca de Cascavel
e que em sua fala apontou temas relativos aos
aspectos jurídicos da adoção.

Curitiba – Fórum Descentralizado do Pinheirinho
Dra. Manuela Simon Pereira Rattmann

Participaram da ação cerca de 40 pessoas, entre adolescentes e pais ou
responsáveis, que integraram as rodas de conversa, dinâmicas de grupo e grupo focal com
estudantes do curso de Psicologia do projeto “Novos Caminhos”.
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Foram realizados três encontros quinzenais com os adolescentes selecionados para
trabalhar com questões de projeto de vida, resiliência, habilidades interpessoais,
desenvolvimento na adolescência e sistema de direitos.
Voltada à temática
da convivência familiar e
comunitária, a “Oficina de
Guarda

Compartilhada”

contou com palestras de
profissionais e acadêmicos
do curso de psicologia da
Pontifícia

Universidade

Católica do Paraná.
O programa educacional interdisciplinar para famílias em fase de reorganização,
visou orientações a fim de se evitar novos conflitos intrafamiliares. O programa se apoia
na importância dos pais e demais membros da família buscarem maneiras saudáveis de
lidar com as questões atinentes ao filho comum, objetivo primordial do Poder Judiciário.

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

O
Cena”,

projeto
voltado

à

“Cidadania

em

educação

pela

cidadania, estimula a consciência
crítica de adolescentes estagiários do
Tribunal

de

Justiça

do

Paraná,

abordando temas como a importância
de

um

planejamento

pessoal

e

profissional, prevenindo a evasão
escolar, a violência doméstica e o uso
de álcool e outras drogas.
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A ação foi dividida em duas etapas,
na primeira fase, tratou-se de temas
voltados ao mercado trabalho, acerca dos
objetivos

e

escolhas

individuais;

na

segunda parte, a abordagem foi sobr: álcool
e outras drogas, violência doméstica e
evasão escolar.
Participaram da ação 39 jovens de
vários departamentos do Tribunal de
Justiça do Paraná, o que resultou em uma
atividade bastante dinâmica, interativa e
produtiva.

Francisco Beltrão
Dra. Carina Daggios

A “Semana da Leitura”,
desenvolvida em parceria com a
Prefeitura Municipal de Francisco
Beltrão,

promoveu,

além

da

leitura, atividades culturais com as
crianças das escolas municipais.
A cada dia as atividades
foram desenvolvidas em um local
diferente e buscou-se trabalhar a
interação e aguçar a curiosidade através da leitura.
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Londrina
Dra. Claudia Catafesta

A arrecadação de livros e gibis, realizada pela ação “Adote um Leitor”, foi voltada a
recomposição do acervo literário das unidades socioeducativas da Comarca. Os livros têm
servido como importantes parceiros dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa
em meio fechado, com melhor utilização do tempo dentro das unidades.
Tudo isso se traduz na melhora
no

diálogo,

na

ampliação

do

vocabulário, nas salas de aula e,
também, na ampliação de horizontes
para além do que se vê de dentro de
uma

unidade

socioeducativa.

Incentivar a leitura é abrir um novo
horizonte e proporcionar experiências inimagináveis. “Ler é imaginar, viajar para outro
mundo”.

Marechal Cândido Rondon
Dra. Berenice Ferreira Nassar; Dr. Renato Cigerza

Atendendo 395 crianças, 16 professores e 15 acadêmicos do curso de direito da
UNIOESTE. A iniciativa do Projeto “Justiça se Aprende na Escola” é da Associação dos
Magistrados Brasileiros – AMB. O Objetivo principal é, por meio das crianças, propiciar
esclarecimentos

à

população

sobre

questões de cidadania e Justiça.
Foram atendidas as crianças de
Escolas Municipais, matriculadas no
quinto ano. Foi realizada capacitação
para os professores do quinto ano e foram
distribuídas cartilhas informativas.

16

7/11/2017

Na sequência, foi realizada a capacitação para os alunos do curso de direito da
UNIOESTE, que foram até as escolas trabalhar com os alunos. Em seguida, os alunos
visitaram o Fórum desta Comarca e, por fim, foi realizada a solenidade de encerramento,
onde as três melhores redações sobre o tema do projeto foram premiadas.
O programa de “Preparação de Adolescentes para o Mercado de Trabalho”, lançado
durante a Semana da Criança e do Adolescente no Judiciário, visa oportunizar aos
adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa e/ou em situação de
evasão escolar melhores condições e preparo para sua inserção no mercado de trabalho.

Maringá
Dr. José Cândido Sobrinho; Dr. Robespierre Foureaux Alves

A

palestra

sobre

Entrega

Voluntária para Adoção no Hospital
Universitário de Maringá, realizada no
dia 10 de outubro, em continuidade a
campanha “Adoção Segura”, teve o
objetivo de criar a cultura da adoção
segura

em

Maringá

e

região,

observando as regras do ECA, em
razão do grande número de adoções
irregulares.
O evento foi realizado para capacitar e prestar esclarecimentos aos funcionários do
hospital, bem como esclarecer dúvidas quanto à questão da entrega voluntária de crianças
para adoção.

Pato Branco
Dra. Franciele Estela Albergoni de Souza Vairich

Cerca de 100 pessoas participaram do lançamento do “Acolher”, programa de
apadrinhamento afetivo desenvolvido na comarca.
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No período da manhã, houve a composição de mesa com autoridades que
explanaram acerca do programa e das possibilidades de Apadrinhamento.
No período da tarde foi
realizada panfletagem e atividades
de

lazer

na

Praça

Municipal,

voltadas às crianças e adolescentes
em situação de acolhimento. A
Secretaria

Municipal

de

Assistência Social de Pato Branco
proporcionou

a

confecção

do

material de divulgação do Programa. Como folders e cartazes.

Pérola
Dr. Carlos Eduardo Zago Udenal

Em parceria com prefeituras da
comarca, no dia 21 de outubro,
ocorreu o “1º Encontro do Serviço
de Acolhimento Familiar”, no qual
foram formadas, pela assistente
social

Neusa

Eli

Figueredo

Cerutti (Coordenadora do projeto
de

Acolhimento

Familiar

da

Comarca de Cascavel), as primeiras famílias
acolhedoras. As

equipes

técnicas

dos

municípios da comarca já receberam a
devida formação nos meses antecedentes
pela Sra. Neusa, bem como a lei do
acolhimento familiar já foi aprovada. Foi
deflagrada campanha de arrecadação de
18

7/11/2017

livro, materiais escolares e brinquedos, que ocorreu até o dia 13 de outubro, para a
confecção do "kit acolhimento", o qual foi entregue para cada criança ou adolescente
acolhido. Outrossim, parte da arrecadação foi destinada para a sala do depoimento sem
dano.

Ponta Grossa
Dra. Noeli Salete Tavares Reback

Com

o

intuito

de

motivar a equipe do Serviço de
Auxílio a Infância e Juventude
da comarca, foi realizada a
ação

“Círculo

Restaurativas:

de

Práticas

Equipe

do

SAIJ”, do qual participaram
cerca de 9 profissionais, entre
servidores e estagiários.
Já

a

“Apresentação

Cultural: Projeto Música para
Todos e exposição de arte de
crianças e adolescentes”, voltada

ao incentivo de produção artística e cultural por parte
das crianças e adolescentes atendidos por medidas
protetivas e socioeducativas, além de divulgar os
projetos desenvolvidos pela Vara da Infância e da
Juventude de Ponta Grossa.
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Participaram das atividades cerca de 30 crianças e adolescentes sob medida
protetiva e medidas socioeducativas, realizaram apresentação musical e participaram da
exposição de quadros. O público que frequenta o Fórum da Comarca de Ponta grossa pode
apreciar a exposição musical em uma tarde e a exposição de quadros durante todo o mês
de outubro de 2017.
No
realizados

Fórum

da

Comarca,

atendimentos

foram

visando

a

regularização judicial das situações de adoção
e guarda de crianças e adolescentes do
município de Ponta Grossa-PR que já se
encontram na convivência de familiares ou
terceiros, em parceria com o NEDDIJ - Núcleo
de estudos e defesa dos Direitos da Infância e
da Juventude da Universidade Estadual de
Ponta Grossa. O “Projeto Família Legal”
realizou triagem de aproximadamente 100
casos de famílias indicadas pelas Escolas
Municipais e Estaduais da Comarca que
estariam aos cuidados de

familiares ou

terceiros. Após atendimentos pela equipe do SAI, foram encaminhados a equipe do
NEDDIJ - Núcleo de 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. Após triagem e
orientações iniciais, 25 famílias passarão por atendimento jurídico e terão ação de guarda
ou adoção iniciadas.
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Os

programas

“Lar

Afetivo” e “Novo Amigo” tiveram
ações

especiais

Semana

da

durante
Criança.

a
Foi

promovida a interação entre
adolescentes em situação de
acolhimento

institucional

e

membros da comunidade, por
meio

do

apadrinhamento

afetivo, a fim de garantir o seu
direito à convivência familiar e comunitária.
14
em

adolescentes

cumprimento

de

medidas socioeducativas
e 16 adolescentes em
medidas

protetivas

participaram
“Palestra

da
Adolescente

Cidadão no Mercado de
Trabalho”, atividade que
se

apresenta

conjunto

em

um

integrado

de

ações para preparação
gradativa de adolescentes acolhidos e em cumprimento de medidas socioeducativas para
a vida autônoma e inserção no mercado de trabalho.
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A “Visita Monitorada”, uma atividade interativa entre os pretendentes e os
acolhidos, foi realizada com o objetivo de promover a interação de adolescentes em
acolhimento institucional com membros da comunidade, esclarecer aos pretendentes à
habilitação sobre
o funcionamento
institucional

e

sobre a realidade
dos adolescentes
acolhidos, a fim
de estimular a
adoção

tardia.

Participaram
das
cerca

atividades
de

30

crianças e adolescentes acolhidos na instituição; cerca de 8 profissionais das equipes
técnicas do SAI e da instituição e 12 pretendentes à adoção que estão em processo de
habilitação.

São João do Ivaí
Dra. Andréa de Oliveira Lima Zimath

A ação de “Arte no Fórum” contou com a utilização de ferramentas de arte/educação
para sensibilização de adolescentes em conflito com a lei para temas como a valorização
da escola como instituição e do estudo em si; a
importância

da

capacitação

profissional

e

do

planejamento de uma vida profissional; educação para
paz; desenvolvimento de senso comunitário e cidadania.
A prática se deu em conjunto com as equipes
técnicas do município, psicólogas, e consistiu em sessões
de cinema, sempre envolvendo os temas propostos,
seguido de reflexão através de expressões artísticas
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(como músicas e desenhos, por exemplo) e ao final, debates.

São José dos Pinhais
Dra. Julia Conceição Mendes de Araujo Ferreira Silva

Na recepção do cartório da Vara da Infância e da Juventude foi organizado espaço
direcionado à arrecadação de
livros a serem doados ao
CENSE.
Ao
foram

final

da

ação,

arrecadados

215

exemplares, que ficarão à
disposição dos adolescentes
que

se

encontram

em

cumprimento de medida.

Sarandi
Dr. Marcio Rigui Prado
Em parceria com o Programa
de

Acolhimento

Institucional

do

Município de Sarandi (PAIM), as
ações voltadas a Semana da Criança e
do Adolescente no Judiciário tiveram
início com a publicação e divulgação
da Portaria 03/2017, que institui o
Programa de Apadrinhamento Afetivo
na Comarca de Sarandi.
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Na sequência, foi desenvolvida a
capacitação dos servidores do PAIM de
Sarandi,

que

participaram

do

“II

Encontro de Acolhimento de Crianças e
Adolescentes: Proteção ou Violência? ”.
No teatro Reviver, em Maringá,
crianças e adolescentes em situação de
acolhimento assistiram a um espetáculo
de Dança Flamenca.

Toledo
Dr. Figueiredo Monteiro Neto; Dr. Rodrigo Rodrigues Dias

No dia 07 de outubro foi realizado pela Vara da
Infância e Juventude e Anexos, em parceria com a
Secretaria da Saúde e Assistência Social e com o Corpo
de Bombeiros, o “Dia Recreativo”. Que propiciou a
participação de

aproximadamente

50

crianças e

adolescentes em situação de acolhimento, em atividades
como: gincana, futebol, corrida do saco, cabo de guerra, caçador, dança da cadeira, pintura,
pintura circense, cama elástica e piscina de bolinha.

União da Vitória
Dr. Carlos Eduardo Matiolli Kockanny

A “Comemoração ao Dia da Criança” envolveu todos os servidores da Vara da
Infância e Juventude, além da equipe do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC) da Comarca.
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O evento teve como objetivo principal a interação das crianças e adolescentes em
situação de acolhimento na Comarca de União da Vitória, para que estes possam exercer
seu direito fundamental ao lazer. Além
de

proporcionar

a

eles

diversas

atividades, como recreações, atividades
culturais,

apresentação

com

grupo

musical e com músicas e histórias
cantadas, muitas das quais em razão da
situação de acolhimento não fazem
parte do seu cotidiano.
Foram realizadas apresentações
culturais, atividades

recreativas

e

esportivas de interesse dos adolescentes, como escalada, colchão para salto, tênis de mesa,
slackline, futsal com mini traves. Cantinho da leitura com contação de histórias, oficina
de hip hop, atividades lúdicas para as crianças – que foram desenvolvidas em parceria com
o curso de Educação Física das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. A ação contou
com a participação de aproximadamente 100 crianças e adolescentes e 22 instituições
parceiras.
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Dos formulários respondidos com a 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:

0% insatisfatória

0% razoavelmente satisfatória
26% satisfatória
74% muito satisfatória
Em

100% das respostas, as comarcas envolvidas informaram que

gostariam de participar novamente da ação.

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:
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Socioeducação

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

Magistrados, servidores
e rede de proteção

Mutirão de audiências
socioeducativas.

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

de

reavaliação

de

e
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Varas de Família

Violência contra
crianças e
adolescentes
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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 com
o principal objetivo de compreender as diferenças entre
conjugalidade e parentalidade.

Magistrados, servidores
e parceiros

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 inscritos e a todos os
parceiros que de alguma forma apoiaram a iniciativa!

Adriana Tie Maejima;

Celuniel Aron da Silva;

Alessandra Cristina Cangussu Dantas

Christiane Pilch Pacini;

Liberatti;

Cintia Tiemi Miyabukuro;

Aline Bressam Gaspareto;

Cristian Borges da Silva;

Aline de Cassia da Silva Mendes;

Cristiane Aparecida Volpato Hungare;

Alvaro José de Melo Couto;

Daiany Tironi Lima;

Amanda Freitas Ferreira;

Denise Conrad Vargas Moreira;

Ana Flávia Nogueira Nascimento;

Denise de Morais;

Ana Paula Barleta Rosa;

Diana Monte Serrat Titton Sickel;

Ana Paula Bussolo de Melo;

Diego Sgarbossa Adur;

Anderson da Silva Gevigier;

Diogo de Brito Peres;

Andrea Cristina Lopes;

Douglas Pedroso Lima;

Andréia Carvalho Cardozo;

Edimar Olmo da Silva;

Angela Regina Urio Liston;

Edimara Umbelino da Silva;

Antonio Carlos Garcia de Castro Filho;

Eduardo Lang;

Antonio Martins da Silva;

Elaine Cristina de Barros Veronese;

Bárbara Rodrigues de Oliveira Caiado;

Eliezer Aparecido Carneiro Willy;

Beatriz Denker Madonado;

Élina Cristina Urzulin Rocha;

Bruna Elen Borcioni Freitag;

Elisane Glinski;

Bruna Soliva Boza;

Eloise Cristina Hollandine;

Carlos Eduardo Ramos;

Emanuelle Albert Carvalho;

Caroline Akemi Kumata;

Erika Mayumi Makuda;
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Eva Carolina Guimarães;

Lucas Cesar Rego;

Eveline Tieme Tsuda;

Lucas Matheus Soares Stulp;

Eziel Biz;

Lucas Reck Vieira;

Fabieli Barbosa Figueira Barros;

Lucas Rodrigues;

Fernanda Freire Figueira;

Luciana Guimarães Rodrigues;

Fernando Suckow;

Lucimara Lopes Delfino;

Firmino da Silva Mendes;

Lucinei Luiz Guimarães;

Flávia Roberta Roque de Lima;

Luis Fernando Wauters;

Florisa Vas Cheles;

Manoela Agustini da Costa;

Franceli Aparecida Fernandes;

Manoella Rosane da Silva;

Francieli Marisa Franzoni Melati;

Marcela Greco;

Gabriela de Oliveira Barbalarga;

Marcelle Andressa do Prado;

Geovane dos Santos da Rocha;

Marcelo Keniti Nakano;

Gisele Castanheira dos Santos;

Marcia Timi Buquera;

Glorete Lenzi;

Marco Antonio da Costa;

Guilherme Rodrigo da Silva;

Dr.Marcos Vinicius Pesenti;

Heloisa Konzem Pandini;

Maria Gabriela T. Fontinelli;

Henry Massuo Goto;

Maria da Penha Repossi;

Jandira Dellalibera;

Mariana da Costa Turra Brandão;

Jaqueline Luisa Flores Rossato;

Marlete Dena Leandro Stefani;

Jaqueline de Souza Pires;

Martha Marchiori;

Joe Luiz Thiesen Junior;

Maycon Willian Vedovelli;

Joice Batista de Oliveira;

Meggie Iara Matsumoto;

Jucelaine das Graças Sequinel;

Michele Golçalves Vidal;

Juliana Bortolo Sanchez;

Michele Prado de Campos;

Juliana Carla Francischetti de Freitas;

Monica Damiana de Souza Moradore;

Juliana Ferreira de Moraes Moreira;

Monique Wolff;

Karla Beatriz Roesler da Silva Maia;

Nair Beatris Lopes da Silva;

Larianne Thais de Moraes;

Nayara de Melo;

Letícia Rodrigues Daros;

Neide Luiza Gardim;

Lígia Maria Mazzo Werner;

Neise Akemi Yano Boleta

Lilian Cristina Pinheiro Goto;

Neuza Rodrigues Novais;

Luana Yoná Dupont Prates Ribeiro;

Nilson Sérgio da Silva;
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Orides Preto;
Priscila Primo;

Silvane Krueger;

Rafael Sborchia;

Tales Argenton Manzatto;

Raquel dos Santos Carvalho;

Tereza Maria Miranda de Carvalho;

Rayssa Roberta Beck;

Thainá Tavares Cotta;

Rebeca Teodoro da Silva;

Thaise Cristina Nogueira dos Santos;

Romilda Guilland;

Thiago Henrique Carnavale;

Ronilda Duarte Schvan;

Valéria Teixeira de Souza;

Ronivaldo Cesar Santos do Nascimento;

Vinicius Zelotti;

Ronnie Jackson Biazi;

Vitor Issamu Shimabukuro;

Rosangela Aparecida de Souza Possamai;

Vitório Garcia Marini;

Sheila Hartmann Rinaldi

Vivian Cristiane Kruger Busse;

Sheila T. Covatti;

Viviane Aparecida de Souza;
Willy Roque Viana de Oliveira.
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Parcerias:
7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do Paraná;
22ª Subdivisão da Polícia Civil;
Agência dos Correios de Arapongas;
Associação Resgatando Vidas;
Associação das Damas de Caridade de Arapongas;
Câmara Municipal de Londrina;
Carla Decorações;
Casa do Bom Menino de Arapongas;
Casa Lar Criança Feliz;
Casa Lar São Francisco de Assis;
Centro de Convivência Arte & Vida;
Centro de Referência de Assistência Social de Cambará;
Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Cambará;
Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Godoy Moreira.
Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São João do Ivaí;
Centro de Socioeducação - Unidade São José dos Pinhais;
Ciranda Festas;
Circo Escola Arlequim;
Conselho Tutelar de Arapongas;
Conselho Tutelar de Cambará;
Conselho Tutelar de Sabáudia;
Conselho Comunitário de Segurança e Bem-Estar Social de Arapongas de Arapongas;
Conselhos Municipais de Álcool e Drogas de Arapongas;
Conselhos Municipais de Trânsito e Segurança Pública;
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas;
Corpo de Bombeiros de Toledo;
Clube de Exploradores Feras do Sul;
Crystal Cosmetic;
Departamento Antidrogas (DAD) do Grupamento de Patrulha Escolar Comunitária
(GPEC) do quadro da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (SESTRAN)
de Arapongas;
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Divisão da Guarda Municipal de Arapongas;
Educa Center;
Escola Estadual Ivanilde de Noronha;
Escola Lions Clube – APAE de Arapongas;
Escolas Municipais de Cambará;
Fabiana Mormello Make Up;
Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu;
Fazendinha Gelateria;
Happy Festas;
Instituto Federal do Paraná – Jacarezinho;
Justiça Federal;
Lanchonete Dib's;
Lanchonete do Roque;
Ministério Público;
Nilo Lanches;
Núcleo de Apoio Psicossocial das Varas da Infância de Curitiba;
Núcleo do Comissariado das Varas da Infância de Curitiba;
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná, Subseção Porto União;
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná, Subseção União da Vitória;
Órgãos e instituições da rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente de Arapongas;
Padaria e Confeitaria Camafeus;
Paula Caroline Hair's;
Pontifícia Universidade Católica do Paraná;
Prefeitura do Município de Esperança Nova;
Prefeitura do Município de Francisco Beltrão;
Prefeitura do Município de Londrina;
Prefeitura do Município de Lunardelli;
Prefeitura do Município de Pérola;
Prefeitura do Município de Sabáudia;
Programa de Acolhimento Institucional do Município de Sarandi;
Promotoria de Justiça da Comarca de Cruzeiro do Oeste;
Restaurante Dal Bó;
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Restaurante Mirante;
Restaurante Sabor em Quilo;
Rotary Club de Marechal Cândido Rondon;
Secretaria Municipal de Assistência Social de Arapongas;
Secretaria Municipal de Assistência Social de Cambará;
Secretaria Municipal de Assistência Social de Pato Branco-PR;
Secretaria Municipal de Assistência Social de Toledo;
Secretaria Municipal de Educação de Arapongas;
Secretaria Municipal de Esporte, Educação e Cultura de Cambará;
Secretaria Municipal de Educação de Marechal Cândido Rondon;
Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas;
Secretaria Municipal de Saúde de Cambará;
Secretaria Municipal de Saúde de Toledo;
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas;
Setor de Documentação Escolar do Núcleo Regional de Educação de Apucarana;
Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Arapongas;
Show Festas;
SOS Guarda Mirim de Arapongas;
Studio de dança Mauren Rodrigues.
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