12ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa
26 a 30 de novembro de 2018
Relatório de ações das COMARCAS/TJPR

Francisco Beltrão
Magistrado Ivan Buatim
Realização de palestra/oficina do programa “Desatando Nós”, conforme
cronograma abaixo:

Teixeira Soares
Magistrado Jonathan Cheong
Desenvolvimento de reuniões para grupos de vítimas e agressores com a
finalidade de identificar os motivos da violência doméstica e orientar os
agressores a respeito dos seus reflexos negativos, com a posterior avaliação a
respeito da eventual possibilidade de aplicação da justiça restaurativa,
reaproximando agressor e vítima, tendo em vista, que, nesses crimes, há vínculo
entre eles. Conforme programação abaixo:

Jacarezinho – Vara Criminal
Magistrado Renato Garcia
Em relação às atividades externas, tem-se a realização de:
- Palestra “As constelações e o direito sistêmico aplicado nos casos de violência
doméstica”, na sede da OAB/Jacarezinho - 27/11/18.
- “Contação” de histórias feministas em Colégio Estadual - 28/11/18.
- Palestra na Câmara das Mulheres empreendedoras de Jacarezinho - 28/11/18.
– Palestra sobre violência obstétrica voltada aos grupos de gestante dos CRAS
de Jacarezinho - 29/11/18.
Além desses eventos programados, após a 12ª Semana pela Paz em Casa serão
realizadas as seguintes atividades:
07/12/18 – Oficina terapêutica com as mulheres atendidas pelos CRAS
10/12/18 – Reativação dos Conselhos de Segurança e Direitos das Mulheres,
em audiência pública.
Ainda, estão agendados 20 audiências de instrução e julgamento e uma sessão
de julgamento em plenário (feminicídio tentado).

Matelândia
Magistrado Rodrigo Dufau e Silva
Concentração das audiências de instrução e preliminares.

Paranavaí
Magistrado Rodrigo Domingos de Masi
Evento “MUTIRÃO MARIA DA PENHA”: dia dedicado à realização de audiências
de feitos relacionados à Lei nº 11.340/2006, com sentenças proferidas no ato.

Cambé
Magistrada Jessica Valéria Catabriga Guarnier
Designação de audiências preliminares, de Instrução e Julgamento e Cartas
Precatórias, relacionadas à Lei 11340/2006, totalizando 37 audiências.

Xambrê
Magistrado Fabio Caldas de Araújo
Realização de 02 (duas) audiências de instrução e julgamento de crimes
relacionados à Violência Doméstica e Familiar, bem como 01 (uma) sessão de
julgamento de Processo do Rito do Tribunal do Júri, referente ao crime de
feminicídio.

Pitanga
Magistrado Mauro Monteiro Mondin
Designação de 24 (vinte e quatro) audiências de instrução e julgamento e 6 (seis)
audiências preliminares do art. 16 da Lei nº 11.340/2006.

Joaquim Távora
Magistrado Marco Antonio Venancio de Melo
Realização prioritária de audiências específicas de casos de Violência
Doméstica e Familiar.

Toledo – 2ª Vara Criminal
Magistrado Sérgio Laurindo Filho
Realização, durante a Semana da Paz em Casa, das seguintes atividades:

1) Priorização de audiências atinentes a Lei 11340/06;
2) Priorização nas conclusões e cumprimentos dos processos.

Sengés
Magistrado Marcelo Quentin
Divulgação na imprensa local (rádio) e redes sociais acerca da Semana Nacional
da Justiça pela Paz em Casa. Determinação à Escrivania que se reúna os feitos
passíveis de serem agendados para as datas respectivas.

Mangueirinha
Magistrado Lucio Rocha Denardin
Realização de palestras/campanhas de sensibilização, em parceria com o
CREAS, bem como divulgação da Semana da Justiça Pela Paz em Casa na
mídia.

Paranaguá – 2ª Vara Criminal
Magistrada Ariane Maria Hasemann
Realização de 12 (doze) audiências preliminares afetas à Lei Maria da Penha.

Paranaguá – 1 ª Vara Criminal
Magistrada Cíntia Graeff
Realização de 02 audiências de instrução e julgamento e 38 audiências
preliminares afetas à Lei Maria da Penha, bem como 01 júri de feminicídio. Ainda,
realização de palestra para funcionário, equipe técnica, secretários e
vereadores, promovida pelo núcleo de prevenção à violência, vinculado à
Secretaria de Saúde do Município de Paranaguá.

Fotos do evento:

Nova Esperança
Magistrado Arthur Cezar Rocha Cazella Júnior
Concentração das audiências, conforme certidão abaixo. Além disso, para o ano
de 2019, planeja-se o início dos trabalhos com os condenados por violência
doméstica, por meio de palestras, para fins de reflexão.

Rebouças
Magistrado James Byron Weschenfelder
Evento “Dia da Paz em Rio Azul”, em parceria com a Universidade Estadual do
Centro Oeste, Escolas Municipais de Rio Azul, Prefeitura Municipal de Rio Azul,
o Fórum da Comarca de Rebouças, dia 21 de novembro, no Parque da Pedreira,
das 8h30min às 12h00.

Guarapuava – 2ª Vara Criminal
Magistrada Paola Gonçalves Mancini
Intensificação das audiências de instrução e julgamento dos processos
referentes à Lei Maria da Penha, com 21 (vinte e uma) audiências designadas.

Palmas – Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e
Juventude e Juizado Especial Criminal
Magistrada Tatiane Bueno Gomes
Realização das seguintes atividades:
- Audiências de instrução e julgamento;
- Audiências preliminares;
- Entrevistas para a imprensa local sobre a Lei nº 11.340/2006;
- Divulgação com banner, entre outros.

Dois Vizinhos – Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e
Juventude e Juizado Especial Criminal
Magistrada Divangela Precoma Moreira Kuligowski

Em parceria com o Conselho da Comunidade local, esta comarca realizou de
palestra sobre os temas “Feminicídio” e “Reflexos da violência nos
membros/grupos familiar”.

Curitiba – 1ª Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher
Magistrada Letícia Pacheco Lustosa
Designação, no período da manhã, de audiências de instrução.

Paranavaí – 2ª Vara Criminal
Magistrado Décio Luiz Monteiro do Rosário
Realização da “II Mobilização Pela Não Violência Contra as Mulheres”, no dia 27
de novembro. Evento realizado pela NUMAPE (Núcleo Maria da Penha),
Patronato Municipal e pelo CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher)
de Paranavaí/PR.
Segue abaixo as fotos da I Mobilização Pela Não Violência Contra as Mulheres:

Barracão
Magistrado Luiz Xavier Costa de Assis Silva
Concentração de audiências preliminares e de instrução, bem como julgamentos
relativos a processos atinentes à Lei 11.340/2006, e atendimentos às vítimas de
violência doméstica e suas famílias, junto ao Programa “Ação em Família”.

Campina da Lagoa
Magistrado Igor Padovani de Campos
Projeto chamado “Conviver – Grupo de Reflexão para Autores de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher”, desenvolvido pelo Ministério Público em
parceria com o Centro de Referência de Assistência Social de Campina da
Lagoa, com aval do MM. Juiz, com o objetivo de instigar o rompimento do ciclo
da violência, trabalhando a responsabilização face a violência praticada e
“desnaturalizando” os padrões de violência anteriormente internalizados pelo
agressor.
Esse Projeto contou com profissionais das áreas do Direito, Serviço Social,
Psicologia, Enfermagem e Medicina. Inicialmente foi realizada uma entrevista
individual com os autores da violência, para se desmistificar o contexto e quais
as formas de violência que acontecem. Essa entrevista foi realizada pela
assistente social e psicóloga e servirá de base para possíveis encaminhamentos
considerando as necessidades de cada participante.

Foro Regional de Sarandi – 01ª Vara Criminal
Magistrada Vanyelza Mesquita Bueno
Realização dos seguintes eventos:
- 2ª Etapa de palestra às mulheres moradoras do bairro Jardim Universal, em
parceria com a organização Pescadores de Vidas.
- 2ª Etapa de Roda de Conversa com adolescentes da organização Pescadores
de Vidas.
Além disso, foram pautadas 15 (quinze) audiências de instrução e julgamento.

Palotina – Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e
Juventude e Juizado Especial Criminal
Magistrada Maria Teresa Thomaz
Realização de 7 (sete) audiências de instrução e julgamento envolvendo
violência doméstica; 1 (uma) audiência de depoimento especial envolvendo
violência doméstica; 1 (uma) reunião do Projeto Paz na Família; 1(uma) palestra
de conscientização à população em geral, ministrada pela Juíza Dr.ª. Maria
Tereza Thomaz.
O Projeto “Paz na Família: homem de verdade não bate” tem como objetivo a
reabilitação e reeducação de homens agressores, principalmente no que se
refere à violência doméstica. Em 12 de setembro de 2018 foi firmado termo de
cooperação entre o Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Palotina e o
Juízo da Vara Criminal, visando a implementação e execução do referido projeto.

Laranjeiras do Sul – Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância
e Juventude e Juizado Especial Criminal
Magistrado Alberto Moreira Cortes Neto
Realização, em parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul – Campus
Laranjeiras do Sul, da tradução da Lei Maria da Penha, para as duas línguas
indígenas das comunidades nativas da região: Guarani e Caingangue. Conforme
documentos a seguir.

Maringá – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos
Magistrada Mônica Fleith
Realização de palestra em Paiçandu, no dia 28 de novembro, proferida pela
Magistrada Dra. Mônica Fleith, conforme folder de divulgação abaixo. Ainda,
ocorreu um Congresso sobre depoimento especial na Comarca, do dia 26 de
novembro ao dia 28.
Para o período, foram agendadas 39 audiências (sendo 33 da competência
criminal e 6 da competência execução da pena).

Irati – Vara Criminal, Infância e Juventude, Família e Sucessões
Magistrado Carlos Eduardo Faísca Nahas
Para o período foram designadas 23 (vinte e três) audiências. Divulgação da
Semana da Justiça Pela Paz em Casa pelo folder:

A Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o Conselho
Municipal de Políticas Públicas para Mulheres desenvolveu ações de
sensibilização alusivas aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a
mulher em Irati. No Brasil, a Campanha dos 16 dias se inicia em 20 de novembro,
Dia da Consciência Negra, e termina em 10 de dezembro, Dia Internacional dos
Direitos Humanos. Dentre as ações desenvolvidas, terão diversas ações
comunitárias nos seguintes bairros com edição especial para elas:

- Dia 27 de novembro de 2018 (terça-feira) no Jardim das Américas, entre o
espaço das Ruas Juscelino Kubitscheki e Afrânio Mayer de Souza, das 09:00 às
16:00;
- Dia 28 de novembro (quarta-feira) na Vila Matilde na quadra de areia, das 09:00
às 16:00.
- Dia 29 de novembro de 2018 (quinta-feira) no Centro de convivência do
Nhapindazal, situado na José Pabis, s/n (ao lado da quadra de areia) das 09:00
às 16:00.
- Dia 30 de novembro de 2018 no Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS, situado na Rua Gasparino Blem da Silva, bairro Rio
Bonito, das 09:00 às 16:00.

Colorado – Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e
Juventude e Juizado Especial Criminal
Magistrada Luciana Paula Kulevicz
A Comarca, na Semana da Paz em Casa, recebeu aulas práticas e teóricas de
defesa pessoal para mulheres.

Almirante Tamandaré – 1ª Vara Criminal
Magistrado Marcos Antonio da Cunha Araujo
Designação de 83 audiências, bem como realização de atendimentos do CREAS
no fórum ao longo de toda a semana e entrevista na rádio sobre a Lei Maria da
Penha. Além disso, foi organizado evento especial no bairro Jardim Graziela,
conforme folder:

Ponta Grossa – Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes
e Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas
Magistrada Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral
Para o período foram pautadas 88 audiências preliminares e 24 audiências de
instrução designadas. Participação, em 28/11, na Mesa Redonda “Conversando
em Rede: Enfrentamento à Violência contra a Mulher”, realizada em parceria
com o Núcleo Maria da Penha da Universidade Estadual de Ponta Grossa e a
Patrulha Maria da Penha.

Ainda, entre os dias 26 e 30 de novembro, foram realizadas práticas
restaurativas e quatro círculos de construção de paz, que compõem o “Projeto
Retratos”, desenvolvido pelo Juizado, com mulheres em situação de violência,
com o objetivo de auxiliá-las na decisão acerca da manutenção ou não da
representação criminal contra o agressor e identificar possíveis demandas
psicossociais para encaminhamento à rede de proteção.
Folder referente à Mesa Redonda:

Foz do Iguaçu – Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes
e Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas
Magistrado Ariel Nicolai Cesa Dias
Este Juizado, além da concentração de audiências relativas à Lei 11.340/06,
promoveu o evento “Conhecendo a Rede de Proteção à Mulher” (folder de
divulgação abaixo) no dia 23 de novembro. Ainda, o Juízo participou de um
Evento promovido pela OAB relacionado à temática de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher.

12ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa
26 a 30 de novembro de 2018
FECCOMPAR
Relatório de ações dos Conselhos das Comunidades do Estado
do Paraná

Conselho da Comunidade de Irati
As ações foram organizadas em parceria com a UNICENTRO (Campus Irati,
Seção de Relações Comunitárias), NUMAPE (Núcleo Maria da Penha), Rádio
Najuá, Pastoral da Criança, Câmara de Vereadores, Colégio Estadual Duque de
Caxias, Colégio Estadual São Vicente de Paulo e Batalhão da Patrulha Escolar
Comunitária da Polícia Militar do Paraná.
Cronograma:
Dia 20 de novembro - Evento “Ação & Cidadania”
Local: Câmara Municipal de Irati.
Horário de início: 14:00 horas.
Mesa Redonda:
Tema: “Mulher, violência doméstica e o Sistema de Justiça”, proferido pela
Desembargadora Dra. Lenice Bodstein - Coordenadora Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID- TJ-PR);
Tema: “Os trabalhos do NUMAPE desenvolvidos na cidade de Irati e região”,
com

a

Professora

Doutora

Katia

Alexsandra

-

Coordenadora

do

NUMAPE/UNICENTRO;
Tema: “Papel da Mulher na Sociedade”, com a Professora Doutora Alayde Maria
Pinto Digiovanni - Chefe Departamento de Psicologia da UNICENTRO.

Dia 21 de novembro - Evento “Ação & Cidadania”.
Local: Colégio Estadual Duque de Caxias
Horário de início: das 9:00 até às 16:00 horas
Exposição de vários estandes com a divulgação da Semana pela Paz em Casa,
com orientações pela equipe do Conselho da Comunidade de Irati, entre outros
serviços da rede de orientação aos alunos, familiares e comunidade em geral.

Dia 26 de novembro - A Rádio Najuá, através do NUMAPE, irá repassar
orientações para os ouvintes, em programa específico de grande audiência,
como informações sobre a legislação, esclarecendo dúvidas sobre a Lei Maria
da Penha.

Dia 27 de novembro - Palestra “A violência doméstica, efeitos sobre a família”,
com a participação do conselho da Comunidade e Equipe do PROERD da Polícia
Militar.
Local: Colégio Estadual São Vicente de Paula.
Horário de início: 19:30 horas.

Dia 28 de novembro – A Pastoral da Criança de Irati, em parceria com psicóloga
do NUMAPE e equipe do Conselho da Comunidade, irá abordar assuntos sobre
tipos de violências e equipamentos para que as mulheres e seu familiares
possam procurar ajuda psicológica e jurídica, a ser realizado em bairro
vulnerável da cidade de Irati.

De 26 a 30 de novembro - Tribunal de Justiça e Ministério Público
Após as audiências concentradas, será realizada entrega de folder “Paz em
Casa” para mulheres, elaborado pelo Conselho da Comunidade de Irati, com
orientações e telefones de contato para maiores esclarecimentos e orientações
à mulher.

Conselho da Comunidade de Imbituva
Realização de grupos, círculos de construção de paz por meio da Justiça
Restaurativa, palestras e campanha informativa através de folders. O público
contemplado compreende as mulheres que foram vítimas de violência doméstica
e familiar, os agressores, adolescentes e a sociedade em geral.
Cronograma:
Dia 26 de novembro - Distribuição de folders nos órgãos públicos e comerciais.
Público-Alvo: Sociedade em geral.
Objetivos: Conscientizar quanto às formas de violência existentes, suas
manifestações, bem como informar lugares de proteção.
Dia 27 de novembro – Palestra referente à violência de gênero, suas
consequências e como evita-la.
Público-Alvo: Alunos (as) de Colégio Estadual do Município.
Objetivo: Informar, conscientizar e orientar quanto à violência de gênero.
Duração prevista: 1 hora, das 14h00min às 15h00min.
Dia 28 de novembro – Círculo de construção de Paz, Justiça Restaurativa.
Público-Alvo: Alunos (as) com histórico de violência na escola.
Objetivos: Compreender a presença da violência nas relações estabelecidas
pelos (as) alunos (as), discutir e fornecer novas formas de relacionamento, além
da conscientização e responsabilização.
Duração prevista: De duas a três horas, das 13h30min às 16h30min.
Dia 28 de novembro – Palestra de finalização do Grupo Reflexivo-Educativo e
de Responsabilização para agressores, referente à Lei Maria da Penha. Ação
integrante do Programa de Cuidado à Mulher, já desenvolvido pela Comarca.
Público-Alvo: Notificados de Violência Doméstica e Familiar, membros do Grupo.
Objetivos: Orientar e conscientizar quanto às consequências da violência dentro
do Sistema de Justiça.

Duração prevista: 1 hora, das 19h00min às 20h00 min.
Dia 29 de novembro – Círculo de construção de Paz, Justiça Restaurativa.
Público-Alvo: Vítimas de violência que solicitaram Medida Protetiva e que são
acompanhadas por este Serviço.
Objetivos: Ouvir, acolher e orientar.
Duração prevista: 2 horas, das 14h00min às 16h00min.
Dia 30 de novembro – Participação no VII Encontro Estadual dos Conselhos da
Comunidade do Paraná, realizado pela Feccompar.

Conselho da Comunidade de Londrina
Com o objetivo de conscientizar e orientar as mulheres vítimas de violência
doméstica que realizam visita nas unidades penais de Londrina, o Conselho da
Comunidade foi organizada uma panfletagem, no dia 25 de novembro (domingo,
dia de visita nas unidades), oportunidade na qual foram dadas orientações sobre
o tema da violência doméstica, buscando sensibilizar a mulher vítima de
violência para que ela procure ajuda. A ação foi organizada em parceria com a
Faculdade Pitágoras, a Defensoria Pública e a Secretaria Municipal de Política
para Mulheres.

Conselho da Comunidade de São Mateus do Sul
Palestra no dia 27 de novembro para mulheres entre 18 e 60 anos,
frequentadoras do curso “Conviver”, com a Psicóloga Rosana Elke Vistuba, às
14h00, no CREAS.

Conselho da Comunidade da Comarca de Marechal Cândido
Rondon
Programação das atividades realizadas na Semana da Justiça Pela Paz em
Casa:

Dia 24 de novembro – Reunião com os autores de violência doméstica que
participam do Programa de Orientação Social Maria da Penha, com palestra de
Fabiane Gomes (assistente social do Conselho da Comunidade).
Local: Tribunal do Júri da Unioeste/MCR
Horário: das 14h00 às 15h50min.
Dia 25 de novembro - O Conselho da Comunidade irá colaborar na atividade
que será realizada pelo Núcleo Maria da Penha/MCR no Dia Internacional de
Combate à violência Contra as Mulheres. A atividade consistirá na panfletagem
e orientação sobre a Rede de Proteção e combate à violência contra as
mulheres.
Local: Lago Municipal.
Horário: das 13h00 às 17h00h.
Dia 26 de novembro – O Conselho organizou palestra sobre o Feminicídio e a
Lei Maria da Penha com o Dr. Phellipe Salomão (Promotor de Justiça), a Prof.ª
Géssica Aline (Mestra em História) e Fabiane Gomes (Assistente Social e
Coordenadora Técnica do Programa de Orientação Social Maria da Penha). A
Palestra será realizada na Escola Pública de Marechal Cândido Rondon, das
09h às 10h30min, oportunidade em que será distribuído material educativo sobre
a violência doméstica e a Lei 11.340/2006.

Conselho da Comunidade de Cornélio Procópio
Entrega de panfletos informativos sobre violência doméstica e feminicídio
durante a Semana da Justiça Pela Paz em Casa.

Conselho da Comunidade da Comarca de Cruzeiro do Oeste
Realização de palestra sobre a importância da denúncia de violência contra a
mulher, seguida de panfletagem e orientações. A ação foi promovida em
conjunto com a assistência social da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do
Oeste, tendo como público alvo as mulheres que realizam visitas.

Conselho da Comunidade da Comarca de Bandeirantes
Distribuição de materiais relacionados à violência doméstica, como Cartilha
Vítima, em locais estratégicos, como escolas, delegacias, CRAS e outros.

Conselho da Comunidade da Comarca de Loanda
Realização de palestras instrutivas à comunidade acerca da Violência
Doméstica, bem como distribuição de folders ilustrativos sobre tema. O evento é
organizado em parceria com o Poder Judiciário, Ministério Público e Secretaria
de Assistência Social do Município de Loanda.

Conselho da Comunidade Rio Negro
Realização de palestra para as Agentes Comunitárias de Saúde, solicitando o
apoio destes profissionais como multiplicadores de informações sobre a
importância da prevenção da violência doméstica e os órgãos de apoio à mulher.

Conselho da Comunidade de Cidade Gaúcha
No dia de visita na 19ª Delegacia Regional de Polícia Civil, foi planejado pelo
Conselho uma ação com os familiares dos presos, com a distribuição de
materiais informativos sobre a Semana da Paz em Casa. Ainda, será promovida
a distribuição de cartazes com temas relacionados à Campanha em diversos
locais públicos da Cidade Gaúcha.

Conselho da Comunidade de Pitanga
Organização de palestra sobre “a importância da mulher na sociedade”, com
ênfase na questão do feminicídio, ocorrida no dia 27 de novembro de 2018, no
Centro de Referência de Assistência Social. O evento tem como público-alvo as
mulheres que são acompanhadas mensalmente pelo CRAS e que participam do
Programa PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família). Após a palestra, foi
dada oportunidade para questionamentos sobre o assunto. O evento está sendo
realizado em parceria com o CRAS.

Conselho da Comunidade de Salto do Lontra
Organização de palestra sobre o Feminicídio como expressão máxima da
violência contra a mulher, que ocorrerá na data de 28 de novembro. Ainda,
durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, foram distribuídas cartilhas
disponibilizadas pela CEVID, em entidades públicas que contemplam trabalhos
realizados às famílias, como Fórum, Delegacia, Centro de Saúde, entre outros.
Por fim, realização de entrevista temática sobre a Semana da Paz em Casa,
comentando sobre seus objetivos, perante a Rádio Local.

Conselho da Comunidade de Ubiratã
Este Conselho, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), promoveu uma palestra na cidade.

Conselho da Comunidade de Maringá
O Conselho da Comunidade de Maringá, em parceria com a 5ª Vara Criminal de
Maringá, Universidade Estadual de Maringá, CEVID e FECCOMPAR, programou
atividades para a Prevenção e Erradicação da Violência contra a Mulher. Segue
cronograma:
Dia 26 de novembro – Realização de palestra sobre a Prevenção contra
Violência Doméstica, tendo como público as mulheres privadas de liberdade da
carceragem na 9ª SDP.
Dia 27 de novembro – Através do Projeto Maria Bonita, será realizada roda de
conversa, com café da tarde, para as mulheres de familiares privados de
liberdade.
Dia 28 de novembro – Movimento na Praça Raposo Tavares, com entrega de
panfletos informativos e atendimento do serviço social, sobre a prevenção contra
a violência doméstica.
Ainda, durante toda a semana, serão distribuídos folders de prevenção contra a
violência doméstica para a comunidade universitária das Instituições de Ensino
Superior Privadas.

Conselho da Comunidade de Araucária
Disponibilização de um stand no Fórum Regional de Araucária com materiais
informativos sobre a Lei Maria da Penha, sobre a rede de proteção disponível na
Comarca, dentre outros.

Conselho da Comunidade de Nova Aurora
Divulgação da campanha da Semana da Justiça Pela Paz em Casa nas escolas
públicas estaduais, com entrega de panfletos para os adolescentes com idade a
partir de 14 anos. Além disso, a Campanha também será divulgada nas rádios
locais das três cidades da Comarca.

Conselho da Comunidade de Almirante Tamandaré
Nos dias marcados para a realização de audiências pela 1º Vara Criminal, o
CREAS estará presente fazendo atendimento das vítimas após as audiências,
realizando encaminhamentos para a rede de proteção da mulher e demais
órgãos do município, conforme a necessidade de cada uma. Ainda, realização
de palestras voltadas ao público atendido naquela região, bem como
apresentações artísticas pelos voluntários do grupo “Jovens com uma Missão”.

Conselho da Comunidade de Alto Piquiri
Realização de palestra no Rotary Club, bem como carro de som nas ruas e
panfletagem na Clínica da Mulher.

Conselho da Comunidade de Cascavel
Palestra com o tema “Empoderamento Feminino e suas particularidades”.

Conselho da Comunidade de Laranjeiras do Sul
Realização na referida semana de pedágio nos semáforos da cidade, com
banner contendo imagens da campanha, enfatizando a violência doméstica e o
feminicídio, com o número para que seja feia a denúncia (180).

Conselho da Comunidade de Rebouças
Realização, em parceria com acadêmicos do curso de Psicologia, pelo
Conselho, de palestras acerca da violência contra a mulher, voltadas aos
adolescentes, e com o principal objetivo a reflexão e prevenção da violência,
principalmente no meio intrafamiliar. Além disso, serão realizados jogos que
promovam a interação dos alunos, bem como a ampliação dos conhecimentos
sobre o tema.

Conselho da Comunidade de Santo Antônio do Sudoeste
Em parceria com a Rádio Entre Rios do Município, foi realizada entrevista no dia
24 de outubro com o Dr. Claudio Alain do Carmo (advogado do Conselho da
Comunidade), através da qual foram repassadas informações sobre a violência
doméstica e familiar e seus desdobramentos, relacionamento abusivo,
feminicídio, entre outros.
Conselho da Comunidade de União da Vitória
“Projeto de Remição da Pena Pela Leitura”.

