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 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 
de projetos já em curso e agendarem, de modo concentrado, 
audiências e outros atos em processos com interesse de 
crianças e adolescentes.  
 Este singelo 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.   

 
Parabéns a todos pelo envolvimento e trabalho desenvolvido! 
 
Des. Ruy Muggiati 
Presidente do CONSIJ-PR 
 

 
 

 Sistematizamos aqui os projetos que foram 
registrados por meio do formulário da Semana da 
Criança, aproveitando para transmitir o agradecimento 
às diversas Comarcas que, 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 busca permanente da qualificação do 
atendimento à criança e ao adolescente estão presentes.  
 
Estamos certos de que a participação de todos foi muito valiosa! 
 

Dr. Sérgio Luiz Kreuz 
Coordenador CIJ-PR 
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Principais atores destacados como parceiros nas atividades: 
 

Ministério 
Público 

CMDCAs Igrejas Escolas públicas Acolhimentos 

OAB Conselhos Tutelares Ongs Núcleo Regional 
de Educação 

Núcleos Jurídicos 

Conselho da 
Comunidade 

Executivo municipal 
(gestor) 

Rotary Universidades CRAS/CREAS 

164 servidores 

77 atividades propostas 

23 comarcas 

27 magistrados envolvidos 

17

12

9

3

18

6

6

Convivência familiar e comunitária

Socioeducação

Violência contra crianças e
adolescentes

Varas de família

Mobilização social

Educação para cidadania

Atividade de cultura, esporte e lazer

Natureza das atividades propostas
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Almirante Tamandaré 
Dr. José Aristides Catenacci Junior,  Vara da Infância e da Juventude e Anexos 
 
 Foi realizada, no dia 15 de outubro, a III Oficina do Programa Apadrinhar 

é Legal. O objetivo do encontro foi realizar a seleção e preparação de famílias 

para prestar auxílio moral, afetivo e/ou material a crianças e adolescentes 

acolhidos institucionalmente. Na oportunidade, os interessados receberam 

informações da equipe psicossocial da Comarca a respeito do significado e da 

dinâmica do apadrinhamento e assistiram depoimentos de pessoas que, 

atualmente, estão apadrinhando adolescentes.  

Cambé 
Dra. Karin Feuerharmel Giuseppin, Vara da Infância e da Juventude e Anexos 

 No dia 14 de Outubro, a equipe do SAI da Comarca de Cambé realizou Círculo de Construção de Paz junto 

aos adolescentes em conflito com a lei atendidos pelo CREAS Medidas Socioeducativas. Foram trabalhadas 

questões norteadoras referentes a construção de valores e reflexão sobre nossos comportamentos e suas 

consequências, fortalecendo os objetivos da socioeducação de responsabilização e integração social.     

Cascavel 
 Dr. Sérgio Luiz Kreuz, Vara da Infância e da Juventude  

Foco nas Adoções Tardias – foram intensificadas as buscas por casais habilitados no Cadastro nacional de adoção 

com perfil de adoção tardia e ampliado o número de atendimentos de crianças em preparação para adoção;  

Tarde recreativa com crianças e adolescentes com temas referentes à adoção, sentimentos que emergem no 

período de acolhimento. 

Realização de audiências concentradas – realização de 17 audiências concentradas. 

 

Cidade Gaúcha 
 Dra. Fernanda Batista Dornelles, Vara da Infância e da Juventude e Anexos 
  
 A mobilização do Projeto: “Faça uma Criança Feliz” em Cidade Gaúcha 

ocorreu para realizar uma comemoração festiva do Dia das Crianças na instituição 

de acolhimento da Comarca com a entrega de presentes novos doados pelos 

servidores do Fórum. 

 

Faça uma 

criança  

feliz 



Semana da Criança: Síntese das ações realizadas 

 

 

5 

 

Curitiba (1ª e 2ª Varas da Infância e da Juventude) 
Dra. Lídia Munhoz Mattos Guedes, da 1ª  Vara da Infância e da Juventude e Dra. Maria Lúcia de Paula 

Espíndola, da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Curitiba 

 DIA DA CRIANÇA FELIZ! 

 Durante a Semana da Criança, as Varas de Infância e 

Juventude de Curitiba arrecadaram latas de leite em pó, fraldas e 

brinquedos (novos e usados) para destinar às instituições de 

acolhimento institucional da Comarca. As doações prolongaram-se 

durante todo o mês de Outubro, superando as expectativas. 

 
Curitiba (ASSEJUR-PR) 
Associação dos Assessores Jurídicos do Poder Judiciário – Paraná  

 

 A ASSEJUR, com o apoio da Caixa 

Econômica Federal, realizou o Projeto 

“Cidadania em cena”, uma série de 

encontros dialogados com estudantes do 

ensino médio de escolas da rede estadual 

de ensino de Curitiba com o objetivo de discutir sobre 

cidadania, voto consciente, funções do legislativo, executivo e 

judiciário, além de enfocar a importância dos métodos consensuais de solução de conflitos. 

 Os encontros foram realizados nos: Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes (dia 10/10 – cerca de 

80 adolescentes); Colégio Estadual Paula Gomes (11/10 – cerca de 70 adolescentes) e Colégio Estadual Rio 

Branco (14/10 – cerca de 110 adolescentes); Estagiários do TJ-PR 

(14/10 – cerca de 45 estagiários).   

 Depois dos encontros, os alunos receberam material 

complementar para consulta da matéria explanada e produziram um 

texto com o título: “O futuro que queremos”. As redações estão 

sendo corrigidas por comissão avaliadora, para futura premiação dos 

três primeiros colocados, sendo: um Tablet (1º lugar); uma Bicicleta 

(2º lugar) e um Fone de Ouvido (3º lugar).  
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Curitiba (Fórum Descentralizado Boqueirão) 
Dra. Rita Borges de Area Leão Monteiro 

 Foram agendadas audiências de conciliação referentes à guarda, regulamentação de visitas, ações de 

alimentos através de procedimentos conciliatórios e utilizando a mediação judicial. O resultado foi muito 

positivo com realização de 16 acordos e 36 despachos em processos com interesse de crianças e adolescentes. 

 A equipe de Analistas Judiciários da Área de Psicologia do NAP do Fórum Boqueirão realizou Oficina de 

Reintegração Familiar com os guardiães (entre eles pais, avós, 

tias, tios), que passaram por situação de acolhimento 

institucional de membros familiares sob sua responsabilidade. 

O objetivo da Oficina foi contribuir para instrumentalizar o 

exercício responsável da guarda, garantindo os direitos 

fundamentais preconizados pelo ECA. Promovendo nesse 

espaço público o diálogo saudável sobre a construção de 

vínculos familiares fortalecidos e prósperos pelo 

comprometimento e afetividade no Cuidado entre seus 

membros. 

  

 

Curitiba (Fórum Descentralizado Pinheirinho) 
 Dra. Manuela Simon Pereira Rattmann  

 

Campanha de esclarecimento sobre autorização de viagem 

 Foram produzidos cartazes explicativos e realizados esclarecimento às pessoas interessadas acerca dos 

casos de obrigatoriedade e de dispensa da autorização da Vara da Infância e Juventude para viagens de crianças 

e adolescentes. 
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Pauta Extra na Vara de Família e Mutirão do Núcleo de Apoio Psicossocial em Processos que envolvam Crianças 

e Adolescentes. 

Foram realizadas 22 (vinte e duas) audiências de conciliação em processos que envolviam interesses de 

crianças e adolescentes, com a criação de pauta específica junto ao CEJUSC processual, além de audiências 

realizadas no CEJUSC pré-processual. Ao todo foram realizados 86 despachos em processos com interesses de 

crianças e adolescentes, 20 sentenças, 22 acordos no CEJUSC processual e 03 acordos pré-processuais. 

Foram realizados 08 estudos psicossociais com vistas a 

instruir processos de crianças e adolescentes. 

 

Exposição de trabalhos feitos por crianças do Projeto Justiça 

se Aprende na Escola  

Foram expostos, nas instalações do Fórum, desenhos, 

redações e poemas dos estudantes participantes do Projeto 

Justiça se Aprende nas Escolas  

 

Mobilização contra a Violência contra Crianças e Adolescentes 

No dia 14/10 foi realizada uma palestra sobre a importância 

da Escola no Enfrentamento à Violação de Direitos da Criança e do 

Adolescente, com a participação de aproximadamente 70 pessoas 

entre representantes das escolas da região, CMEIS e Rede de 

Proteção da região do Pinheirinho e Tatuquara. 

A programação envolveu os seguintes temas e palestrantes: 

“Aspectos Históricos dos Princípios que norteiam a Proteção da 

Criança e Adolescente”, proferida pelo servidor Rhans Ercibaldo 

Junior Kichel da Silva, “Aspectos relacionados ao abuso sexual contra 

crianças e adolescentes”, exposição de Thaise dos Santos e Franciele Fernandes, além da apresentação da 

Promotora de Justiça Vanessa Lacerda sobre as “Competências do MP nas medidas protetivas”. 

 

Implantação do Projeto Novos Caminhos – parceria com a PUC/PR 

Foram convocados 11 adolescentes com medidas de 

proteção acompanhadas pelo Fórum Descentralizado – Pinheirinho, 

juntamente com seus responsáveis, para participarem do Projeto 

Novos Caminhos (parceria com a PUC-PR). As atividades do projeto, 

que consistirão em encontros de grupo de apoio e orientação, foram 

iniciadas com avaliação muito satisfatória. O principal objetivo dos 

encontros será o de promover um espaço informativo, interativo e 

reflexivo sobre o planejamento do futuro, autonomia e cidadania.  
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Foz do Iguaçu 
Dra Luciana Assad Luppi Ballalai, Vara da Infância e da Juventude 

 

Dia da Alegria no Mundo Encantado da AFA 

No dia 11 de outubro, 22 crianças e adolescentes do 

acolhimento familiar do Programa Família Acolhedora e mais 200 

crianças e adolescente do Projeto Casa da Criança do Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

se divertiram, receberam os 

tradicionais presentes 

industrializados, mas também participaram de uma atividade 

complementar de resgate de brincadeiras antigas como, por exemplo, o 

jogo de varetas, pipas, elástico e o jogo Cinco Marias. Todos estes 

presentes foram confeccionados dias anteriores ao evento pelas próprias 

crianças juntamente com as equipes técnicas e de educadores. 

 

Mês das Crianças nas Aldeias Infantis  

Para promover a socialização e o respeito mútuo entre as crianças 

e adolescentes, reforçando a importância de brincar através da interação 

e experiência social mais ampla, foi realizado um dia de atividades 

recreativas, entrega de presentes, sorteios, brincadeiras e interação com 

as crianças e adolescentes da Casa Família Maria Porta do Céu 

(aproximadamente 170 crianças). Também visitaram o Parque das Aves 

em uma visita pedagógica orientada, o aeroporto/torre de tráfego aéreo e assistiram a uma apresentação dos 

cães adestrados da Polícia Federal. 

 

Atividade desenvolvida pela Instituição CDPT  

Com o objetivo de promover a convivência familiar e 

comunitária e proporcionar atividades de cultura, esporte e 

lazer, foram realizadas diversas atividades, dinâmicas e 

brincadeiras em grupos e individual. Trabalhou-se com o tema 

da família e socialização.  

 

Atividades desenvolvidas em parceria com o NEDDIJ - 

NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE 
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660 crianças e adolescentes participaram das atividades 

promovidas pelo NEDDIJ. A 2ª Feira do Livro e das Artes foi realizada em 

parceria com o Centro de Convivência Clóvis Cunha Vianna no dia 10/10. 

No CMEI João de Aquino, que fica no Bairro Santa Rita, região de 

Três Lagoas, mais de 100 crianças com idades entre três e cinco anos 

participaram de atividade de contação de histórias e, posteriormente, 

fizeram esculturas de massinhas de 

modelar com alusão aos 

personagens das historinhas. No 

final as crianças tiveram um 

momento de confraternização. 

O "Desenhando o ECA" foi 

realizado no Colégio Monteiro 

Lobato com alunos do 3º e 4º ano. 

No desenvolvimento da atividade as 

crianças conheceram mais 

sobre o ECA, discutiram 

sobre os seus direitos e 

deveres e depois 

desenharam as partes que 

mais despertaram a atenção e o interesse deles.  

Na palestra no Colégio Estadual Flavio Warken, da qual 

participaram alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio, o estagiário 

bolsista Victor Augusto Both Eyng fez uma fala sobre as possibilidades de ingresso no Ensino Superior e a bolsista 

Denize Reis Cardoso deu uma aula com dicas de redação para o ENEM e vestibulares. Além disso, toda a equipe 

pôde contribuir respondendo as dúvidas dos alunos sobre os vestibulares e cursos da UNIOESTE e da UNILA. 

 

Envolvimento de Magistrados e Promotores no Projeto Geração Atitude 

Por iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná, a intenção é promover uma série de debates e 

gincanas entre as escolas participantes, abordando temas ligados ao Guia do Cidadão e conhecimentos gerais, 

despertando nos jovens o interesse por temas ligados ao exercício da cidadania. Uma importante etapa do 

Projeto é a visita de Promotores e Juízes da Comarca de Foz do Iguaçu às escolas participantes, com a proposta 

de estabelecer uma conversa com os alunos do Ensino Médio envolvidos no projeto. 

 

Atividades Semana da Criança e da Juventude no CENSE Foz do Iguaçu  
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Foram realizadas palestras, círculos restaurativos, 

atividades de desenho, concurso de redação, 

oficinas, atividades musicais e atividades de rádio 

escola com os adolescentes cumprindo medida 

socioeducativa de internação no CENSE Foz do 

Iguaçu.  

 

 

Francisco Beltrão 
Dra. Carina Daggios, Vara da Infância, Juventude e 

Anexos 

10/10 – Foi realizado a Inspeção CREAS (medidas 

socioeducativas) 

13/10 – Foram realizadas palestras sobre temas afetos à 

Infância e Juventude 

14/ 10 - Visitação de Escola ao Fórum (Projeto Justiça se 

Aprende na Escola) e Tarde de brincadeiras com as crianças 

da Casa Abrigo Anjo Gabriel no Planeta Parque 

- Palestras 

13h30 até 14h40 – Grupo de Jovens AJAR ( Padre 

Ulrico) – Palestrante: Willian Aman 

- 14h40 até 15h20 – Grupo de Apoio à Adoção e 

Preparação para Adoção – Palestrantes: Raquel 

Bianchin e Nádia Savoldi 

- 15h30 até 16h20 - Projeto Entrega Consciente – 

Palestrante: Serviço Auxiliar da Infância 

- 16h30 até 17h20 – Socioeducação – Assistente 

Social do CREAS Ivete Gaviolli 
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Grandes Rios 
Dra. Fernanda Orsomarzo, Juízo Único 

 

Mutirão de audiências concentradas  

Teve por objetivo reavaliar a situação de cada criança e adolescente submetido a medida protetiva de 

acolhimento, com a finalidade de acelerar esses processos. 

Concurso de Redação  

 As redações foram escritas por estudantes de quatro turmas e, no final, houve a premiação com um 
Tablet para cada primeiro colocado. 

Cinema Menino Esperança  

 Houve uma sessão de cinema com as crianças do Projeto Menino Esperança, promovendo lazer e 
diversão. Durante a sessão, foi servido pipoca, guaraná e cachorro-quente, e passamos o filme “Angry Birds”. 
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Irati 
Dr. José Guilherme Xavier Milanezi  

 O projeto Enxugue esta Lágrima tem por objetivo de oferecer amparo 

psicológico e psiquiátrico a crianças e adolescentes vítimas de violência. Foram 

realizadas várias tratativas para a implantação do projeto, em formato piloto, na 

Comarca da Região Metropolitana de São José dos Pinhais, em parceria com as 

Coordenadorias do Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná e Universidade Positivo.  

 

 

Londrina 
Dra. Camila Tereza Gutzlaff, Dra. Claudia Catafesta e Dra. Isabele Papafanurakis Ferreira Noronha, 1ª Vara da 

Infância e Juventude e Vara de Adolescentes em Conflito com a lei 

 

Projeto Adoção, uma escolha especial 

 

Ocorreu no dia 10 de outubro uma palestra 

com o tema: "Adoção, uma escolha especial". 

Neste evento, a Dra. Isabele Papafanurakis 

Ferreira de Noronha, juntamente com 

profissionais do Núcleo de Apoio Especializado 

de Londrina, médicos e assistentes sociais, 

buscaram  conscientizar a sociedade londrinense 

sobre a importância de estimular a adoção de 

crianças e adolescentes com necessidades 

especiais.  
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Projeto Falando sobre Socioeducação 

Foram realizados encontros do Projeto Falando sobre 

Socioeducação, que são rodas de conversas mensais, facilitadas pela 

Juíza da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei, Claudia Catafesta, 

com a participação de toda a equipe dos Centros de Socioeducação de 

Londrina. Os encontros têm possibilitado um diálogo sistematizado com 

vistas à articulação e formação continuada dos atores do sistema 

socioeducativo. Na oportunidade da Semana da Criança, em torno de 

60 servidores participaram dos encontros. 

 

Projeto Cuida de Mim 

Foram iniciadas as atividades do projeto Cuida de Mim em parceria com a 

UEL. A proposta de grupo de apoio volta-se para o acolhimento das vítimas de 

crimes (e seus familiares) da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei. 

 

Justiça se Aprende nas Escolas 

 A Semana da Criança marcou o início da etapa de 

Visitas ao Fórum de Londrina do Projeto Justiça se 

Aprende nas Escolas. São 600 alunos participantes de 

escolas de todas regiões do município, especialmente as 

de maior vulnerabilidade social. A iniciativa e organização 

do Projeto são da Dra. Isabele Papafanurakis Ferreira de 

Noronha, que mobilizou servidores voluntários, 

promotores de justiça, advogados e outros magistrados da 

Comarca, dentre eles, a Dra. Camila Tereza Gutzlaff, a 

Dra. Fabiana Leonel Ayres Bressan, o Dr. Alberto Junior 

Veloso e o Dr. Mauro Henrique Veltrini Ticianelli.  
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Mandaguari 
Dra. Angela Karina Chirnev Pedotti Audi, Vara Criminal 
 

A Semana da Criança em Mandaguari teve atividades 

todos os dias. A programação envolveu: Apresentação musical 

com os alunos do Instituto Jesus de Nazaré; Minibiblioteca e 

contação de histórias para estudantes da Escola Alfa, realizado 

pela Comunidade Social Cristã Beneficente; Tarde recreativa 

para os filhos dos detentos, realizado pelo Conselho da 

comunidade; Apresentação teatral e musical com os alunos do 

Espaço Conviver- sobre o tema Justiça e Cidadania. Além das atividades culturais e recreativas, durante a semana 

da Criança foram realizados 33 despachos, 15 sentenças e 01 acordo em processos com interesses de crianças e 

adolescentes. 

 

Mangueirinha 
Dra. Tatiana Hildebrandt de Almeida 

  
 Foram desenvolvidas atividades esportivas no PETI  e 

produzidas redações tendo como tema “O futuro que queremos.”, além 

das atividades do Dia da Criança  no Abrigo Institucional Maria Nerci 

Matos Lima. Foram realizadas orientações à comunidade a respeito dos 

temas, “Guarda Compartilhada e Alienação Parental” e “Adoção e 

Entrega Consciente. ” 

 

 

Maringá 
Dr. Robespierre Foureaux Alves e Dr. José Cândido Sobrinho, Vara 
da Infância e da Juventude 
 
Campanha Adoção Segura  

Foi realizado no dia 10 de outubro, o lançamento da 

Campanha Adoção Segura com os objetivos de fortalecer e difundir  

e esclarecer sobre a adoção segura em Maringá e região.  Proferiram 

palestras no evento o Dr. José Cândido Sobrinho, Juiz de Direito da 

Vara da Infância e Juventude, o Dr. Robespierre Foureaux Alves, Juiz 
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de Direito Substituto da Vara da Infância e da 

Juventude, o Dr. Robertson Fonseca de Azevedo, 

Promotor de Justiça da 3º Promotoria e Eva 

Carolina Guimarães, psicóloga e gestora do 

Núcleo de Apoio Especializado de Maringá. 

Houve exposição acerca dos dados 

estatísticos relacionados às adoções em Maringá 

e foram passadas informações acerca do 

procedimento de entrega de crianças e 

adolescentes para adoção pelos pais assim como sobre a adoção, nos termos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Durante o evento foram transmitidos conhecimentos aos presentes para orientar suas atuações 

na rede e permitir a multiplicação das informações em todos os órgãos e entidades, com o fim último de criar a 

cultura da Adoção Segura em Maringá. 

Estiveram presentes ao evento 236 pessoas que atuam 

na Rede de Proteção à Infância e à Juventude, incluindo 

Secretários Municipais, representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil e da Defensoria Pública do Estado do 

Paraná, além de membros dos Conselhos Tutelares, da 

Delegacia da Mulher e da Delegacia da Criança, gestores das 

Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, 

servidores de Unidades Básicas de Saúde, CAPS, CRAS, 

CREAS, do Núcleo Regional de Educação e do Centro 

Socioeducativo de Maringá. Também estavam presentes 

membros de instituições de ensino superior, hospitais 

públicos e particulares, entidades de acolhimento e das 

empresas patrocinadoras da campanha. Estão expostos na 

cidade 20 (vinte) outdoors da campanha e em circulação 20 

(vinte) ônibus com busdoors da campanha. Ao final do 

evento, todos os presentes levaram um kit contendo 

cartazes e folders da campanha, a serem afixados em seus locais de trabalho e distribuídos aos interessados.  

 

Marmeleiro 
Dr. Marcio de Lima 

Parceria com o Colégio Estadual, denominada Projeto de Vida, onde magistrados, advogados e servidores 

explanaram suas trajetórias e as possibilidades decorrentes do curso de direito, com o objetivo de incentivar os 

estudantes a prosseguirem com os estudos.  
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Nova Fátima 

Dr. Alberto Moreira Cortes Neto, Juízo Único 

 

Todas as atividades propostas para a Semana da Criança em 

Nova Fátima envolveram um público de 300 (trezentos) 

participantes. O Mutirão de 

Audiências resultou em 9 

acordos, 1 sentença e 7 

outros despachos em 

processos com interesse de 

Crianças e Adolescentes. No 

Programa Justiça se Aprende 

na Escola, ocorreram as  visitas de alunos e o Júri Simulado; foram realizadas 

atividades de Recreação, na Rua do Recreio; exibição de filme aos adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa; Jogos de Futebol, e Audiências do 

Programa Pai Presente.  

 

Palmas 
Dr. Henrique Kurscheidt, Vara Criminal e Anexos 

 

Na Comarca de Palmas, foram realizadas Audiências Concentradas para reavaliar a situação de cada 

criança e adolescente acolhido, resultando em 06 desacolhimentos e providências em outros casos.  

 Outras diligências foram realizadas, dentre elas: 

a) conversa com familiares da família extensa para criação 

de laços, objetivando o futuro desacolhimento;  

b) articulações aos Departamentos Municipais a fim de 

assegurar a prestação de assistência às famílias dos 

infantes acolhidos, destacando a reforma de uma casa que 

possibilitará o desacolhimento de 06 (seis) infantes; 

c) inserção de acolhidos no Programa Apadrinhamento; 

d) cadastramento de padrinhos para ministrar curso 

preparatório para duas adolescentes que irão se 

candidatar ao ensino profissionalizante do IFPR - Palmas; 

e) obtenção de emprego para adolescentes como 

menores aprendizes. 

As ações envolveram 25 (vinte e cinco) crianças e 

adolescentes acolhidos e 50 (cinquenta) familiares. 
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Palmital 
Dr. Leonardo Silva Machado 

Resgatar a Família – Realização de Audiências Concentradas para a Avaliação e Reavaliação das Crianças 

Abrigadas na Casa Lar da Comarca e Audiências de Conciliação nos processos de Família.  

 

Paranacity 
Dr. Christian Reny Gonçalves, Juízo Único 

 

Os Juizados Especiais de Paranacity doaram brinquedos e alimentos para os acolhidos na Casa Lar da 

Comarca e organizaram a arrecadação de kits escolares para alunos das escolas públicas. 

A Vara Cível e Anexos organizou um Mutirão de Audiências para a reavaliação de Medidas 

Socioeducativas envolvendo adolescentes em conflito com a lei cumprindo medidas socioeducativas, emitindo 

10 sentenças, 05 acordos, além de 13 despachos em 

processos com interesse de crianças e adolescentes. 

A Vara Criminal e o Conselho da Comunidade 

realizaram campanha junto às escolas, com a finalidade 

de esclarecimento das formas de noticiar crimes 

envolvendo criança e/ou adolescente. Foram distribuídos 

panfletos explicativos e orientações a professores e 

equipes pedagógicas. 

O Juiz, com o apoio do Juizado Especial, entregou 

a premiação pelas melhores redações e da placa de escola 

participante do Projeto Justiça e Cidadania se Aprende na 

Escola. O desenvolvimento do Projeto envolveu 306 

estudantes de escolas públicas da cidade.  

  

 

Pérola  
Dr. Carlos Eduardo Zago Udenal 

 

Os servidores e o magistrado da Comarca de Pérola, em 

parceria com o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

o Lions Club, a Rádio local Boa Nova, os funcionários da Vara da 
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Infância e da Juventude (Privada) e a equipe de terceirizados 

do Fórum lançaram uma grande Campanha de Doação de 

Roupas e Brinquedos. 

No dia 13 de outubro, no Centro Assistência Nova 

Vida – CANV foram entregues os brinquedos, roupas, sapatos 

e cobertores arrecadados, bem como realizadas atividades 

recreativas, sendo elas, brincadeiras, dinâmicas e gincanas 

com sob orientação dos servidores da comarca, professores 

de artes e alunos de educação física da universidade local.  

Nesta oportunidade, pessoas em processo de 

habilitação no cadastro nacional de adoção também 

participaram das atividades recreativas. Também foi dispensada uma atenção especial a processos com interesse 

de crianças e adolescentes, totalizando 20 despachos, 18 decisões, 11 homologações de acordos e 16 sentenças. 

 

Ponta Grossa 
Dra. Noeli Reback, Vara da Infância e da Juventude 

 

A Vara da Infância e Juventude Ponta Grossa realizou 

uma intensa programação de 10 a 14 de outubro para mostrar 

à comunidade projetos e ações dirigidas ao público infanto-

juvenil em execução no município. 

No dia 10 de outubro foram realizadas apresentações 

musicais de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto 

Música para Todos, no hall do fórum. O projeto, aprovado pelo 

Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, possibilita que 

crianças e adolescentes em situação de risco social ou em cumprimento de medidas socioeducativas frequentem 



Semana da Criança: Síntese das ações realizadas 

 

 

19 

 

aulas de música, contribuindo para a 

melhora da autoestima, 

favorecendo o aprendizado, a 

socialização e incentivando a 

produção artístico-cultural. O 

projeto tem o patrocínio da CCR 

Rodonorte e da MacPonta, e, 

durante a Semana da Criança foi 

assinado o Termo de Cooperação 

Técnica do projeto com a Fundação 

Cultural do Município de Ponta Grossa. No mesmo dia foi aberta a exposição de 

inúmeros projetos desenvolvidos pela Vara, além de desenhos com o tema “Ser 

criança, ser adolescente” nas dependências do Fórum.  

Durante toda a 

semana foram promovidas 

atividades do projeto Novo 

Amigo, das 13 às 17 horas. 

O programa tem como 

finalidade promover a 

interação de adolescente 

em acolhimento 

institucional com 

membros da comu-

nidade, por meio do 

apadrinhamento a-

fetivo. A iniciativa 

busca garantir o 

direito do adoles-

cente em acolhi-

mento no Instituto João XXIII, na Apam e na Casa 

Marillac à convivência familiar e comunitária. O objetivo 

foi cadastrar mais famílias no programa. 

Nos dias 13 e 14 foram desenvolvidas ações 

coletivas do projeto Família Legal, das 13h30 às 16h30, 

nas salas de audiência dos Juizados Especiais. O objetivo foi prestar atendimento social e jurídico com vistas à 

regularização judicial das situações de adoção e guarda de crianças e adolescentes que já se encontram na 

convivência de familiares ou terceiros. Nesses dias foram contatadas 62 famílias, realizados atendimentos a 24 
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casos e realizados os encaminhamentos 

pertinentes (19 encaminhamentos para 

processos de guarda, 4 para processos 

de adoção, e 1 acordo de guarda). Vale 

dizer que a Vara da Infância e Juventude 

também realizou uma adoção tardia de 

grupo de irmãos durante a Semana da 

Criança. 

 E merece destaque o fato de que, ainda no mês de outubro, 

o Projeto Família Legal ganhou o prêmio “V Prêmio AMAERJ - Patrícia 

Acioli de Direitos Humanos” como um reconhecimento da relevância 

da ação. Veja mais em: http://amaerj.org.br/premio/noticias/conheca-os-finalistas-do-premio-amaerj-patricia-

acioli-de-direitos-humanos/. 

No dia 11/10 ocorreu uma capacitação para 32 profissionais, dentre eles, técnicos do Serviço Auxiliar da 

Infância (SAI), trabalhadores dos CRAS e CREAS, serviços de acolhimento e de fortalecimento de vínculos, a fim 

de promover o aprimoramento em relação ao tema trabalho infantil. A Equipe do SAI também participou de um 

Círculo de Construção de Paz no dia 14/11 como aproximação com uma das metodologias da Justiça restaurativa. 

 

E, fechando a programação da Semana da Criança, no dia 14, às 14 horas, ocorreu um Tribunal de Júri 

aberto ao público, com crianças e adolescentes do projeto Justiça se Aprende na Escola.  

http://amaerj.org.br/premio/noticias/conheca-os-finalistas-do-premio-amaerj-patricia-acioli-de-direitos-humanos/
http://amaerj.org.br/premio/noticias/conheca-os-finalistas-do-premio-amaerj-patricia-acioli-de-direitos-humanos/
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Rio Branco do Sul 
Dra. Marina Lorena Pasqualotto 

 
A Vara de Família, Infância e Juventude de Rio Branco do Sul, 

juntamente com a Juíza de Direito, lançaram uma Campanha para 

arrecadar fundos e patrocinar uma viagem para os acolhidos nas Casas 

Lares de Rio Branco do Sul e Itaperuçu visitarem o Parque Beto Carrero.  

 

 

Sarandi 
Dr. Marcio Rigui Prado 

Durante a Semana da Criança em Sarandi, ocorreu um passeio com os acolhidos do Programa de 

Acolhimento Institucional do Município de Sarandi (PAIM). A atividade contou com a colaboração de três 

educadores e da coordenadora da instituição, além da participação das psicólogas da equipe técnica do Serviço 

Auxiliar da Infância e Juventude. Durante o passeio, foi ofertado um lanche e todo puderam brincar em vários 

brinquedos e jogos ofertados pelo estabelecimento.  

A realização da Campanha para arrecadação de 

materiais para a construção de uma brinquedoteca na entidade 

de acolhimento do Município contou com o apoio de todos os 

servidores do Fórum, incluindo servidores de outras Varas e do 

Ministério Público, tendo sido arrecadados brinquedos e 

recursos financeiros que foram utilizados para a compra de mais 

materiais pedagógicos.  

A programaçao da Semana da Criança também 

contemplou reunião com a presença das psicólogas do Serviço 

Auxiliar da Infância e Juventude (SAI), Promotor da Infância e 

Juventude, 

representantes do Conselho Tutelar, Programa de Acolhimento 

Institucional, Hospital Metropolitano e outros integrantes da 

rede de apoio, com o objetivo de embasar o Projeto de Entrega 

Voluntária, que visa atender às gestantes ou mães que 

desejam entregar voluntariamente seus filhos para a adoção. 

Pretende-se lançar o projeto no ano de 2017. 

Também houve uma pauta especial de audiências 

concentradas sobre os processos das crianças e adolescentes 

acolhidos junto ao Programa de Acolhimento Institucional 

(PAIM), resultando em várias decisões processuais.  
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Toledo 
Dr. Rodrigo Rodrigues Dias 

 

Na data de 13 de outubro de 2016 foi realizado na Comarca 

de Toledo o Lançamento do Livro “O que Levei para Casa – 

Abandonar – Manter -  Otimizar – Respeitar”. A autora da obra, Cirlei 

Borges dos Santos, que atua como professora e psicopedagoga, 

participou do Grupo de Apoio de Adoção de Toledo – GAAT, 

realizando sua habilitação como pretendente e mais tarde veio a 

adotar um grupo de 3 irmãos. A construção dessa nova família foi 

acompanhada de maneira muito próxima pela equipe técnica do 

Serviço Auxiliar da Infância e Juventude e pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude Doutor Rodrigo Rodrigues 

Dias, que também escreve a Apresentação do livro.  

 

O lançamento, além da divulgação do material, tinha como objetivos principais envolver a comunidade 

e sensibilizar as pessoas para o tema da Adoção e divulgar as atividades do GAAT -  Grupo de Apoio de Adoção 

de Toledo.  O evento contou com grande público (aproximadamente 500 pessoas), autoridades e a imprensa 
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local, comovendo a todos com música, teatro e poesia.  O livro lança luz, de forma clara e honesta, sobre o 

processo de adoção, a construção dos vínculos, as dificuldades e desafios, mas também conquistas e superações. 

Trata-se do relato de quem vive integralmente a experiência, suscitando reflexões e despertando em todos a 

conscientização sobre sua construção como pais e sua relação com os filhos.  

A publicação foi possível através de auxílio do Rotary 

Internacional, sendo que toda renda obtida será revertida para 

projetos voltados para a Adoção. O livro pode ser adquirido na 

página https://www.facebook.com/Oqueleveiparacasa/ e através 

do e-mail “oqueleveiparacasa@gmail.com”, sendo recomendado 

para operadores do direito, componentes de equipe técnica, pais, 

enfim, toda comunidade.  

 

 

União da Vitória 
Dr. Carlos Eduardo Mattioli Kockanny 

 

A comemoração ao Dia das Crianças aconteceu no dia 14 de outubro no espaço do Fórum da Infância e 

Juventude e Cejusc de União da Vitória por meio da realização de uma tarde brincante, com participação dos 

filhos e netos dos servidores e estagiários.  

Acompanhados dos pais, mães e avós, as crianças contaram com a apresentação do palhaço “Ping Pong”, 

brincadeiras de caça ao tesouro, além de guloseimas, pipoca e doces. A participação da família dos membros da 

equipe do Fórum faz parte do Programa interno chamado “Cuidando de Quem Cuida”, o qual visa melhorar o 

ambiente de trabalho, integrar os servidores e estagiários, e 

aperfeiçoar a comunicação, buscando o incremento da 

qualidade do trabalho produzido pela equipe, visando um 

melhor atendimento ao público que procura o Fórum e os 

serviços judiciários. 

Também ocorreu o lançamento do Projeto “Eca na 

Escola” através dos vídeos gravados pelo Juiz de Direito da Vara 

da Família e Anexos da Comarca de União da Vitória, Carlos 

Eduardo Mattioli Kockanny e pelo Promotor de Justiça da 1ª 

Promotoria de União da Vitória, Júlio Ribeiro de Campos Neto. 

 

Wenceslau Braz 
Dr. Élberti Mattos Bernardineli 

 

https://www.facebook.com/Oqueleveiparacasa/
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Em Wenceslau Braz, a Semana da Criança foi 

comemorada com o Encerramento do Projeto "Justiça e 

Cidadania também se Aprendem na Escola". Participaram 

da atividade cerca de 440 alunos, 22 professores, 12 

diretores, e  cerca de 800 pais das três cidades que integram 

a Comarca. 

 

A data também foi oportuna para dar continuidade 

e complementar o "Projeto de Articulação e Fortalecimento 

da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente da 

Comarca de Wenceslau Braz/PR", que vem sendo desenvolvido em parceria com o CONSIJ, desde abril do 

corrente ano, e tem como objetivo informar, refletir e discutir 

questões referentes a execução das medidas socioeducativas 

em meio aberto (finalidade, execução, planejamento e 

encaminhamento) com as Equipes de atendimento. Com o 

apoio desta articulação de rede proporcionada pelo Projeto 

referido, foram realizadas audiências concentradas e 

esclarecimentos a 08 adolescentes em descumprimento da 

medida socioeducativa em meio aberto.  
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 A avaliação das próprias Comarcas das atividades desenvolvidas na Semana da 

Criança foi: 

0% insatisfatória 

0% razoavelmente satisfatória 

25% satisfatória 

75% muito satisfatória 

 

 Em 100% das respostas, as Comarcas envolvidas gostariam de participar  

novamente da Semana da Criança; 

Dos formulários respondidos com a comunicação dos resultados da Semana da 

Criança e do Adolescente: 

O compromisso com a infância e a juventude é prioritário e permanente! 

As atividades sugeridas para a Semana da Criança e do Adolescente podem ser 

desenvolvidas continuamente, ampliando os resultados já relatados aqui.  

Confira na tabela seguinte, sugestões de atividades para criar/manter uma 

agenda de  ações e projetos nesta área! 
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Tema Descrição de atividade Atores envolvidos 

C
o
n
v
iv

ê
n
c
ia

 F
a
m

il
ia

r 
e
 C

o
m

u
n
it

á
ri

a
 

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 e 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  

S
o
c
io

e
d

u
c
a
ç
ã
o
 

Mutirão de audiências de reavaliação de medidas socioeducativas. Magistrados e servidores 

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 e servidores 

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  
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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 

V
io

lê
n
c
ia

 c
o
n
tr

a
 

c
ri

a
n
ç
a
s
 e

 
a
d
o
le

s
c
e
n
te

s
 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 e servidores 

V
a
ra

s
 d

e
 F

a
m

íl
ia

 

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 e servidores 

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 

M
o
b

il
iz

a
ç
ã
o
 S

o
c
ia

l 
 

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 pelo site da Semana da 

Criança e a todos os demais que apoiaram e também se envolveram!!!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelia Akiko Sato 

Adriana de Barros Martins Ribeiro 

Adriana Mendes Pires 

Alda Rozi Araujo dos Santos 

Aline de Carvalho Zanacoli 

Amali Ali El Chab 

Ana Cristina Mesquita Barros 

Ana Paula Cruz de Queiroz 

Ana Paula Barletta Rosa 

Ana Paula Gerent 

Ana Paula Rossito Mantoan 

Angela Regina Urio Liston 

Angela Terezinha Rank 

Arlindo Osni Litchenfels 

Barbara Rodrigues de Oliveira Caiado 

Barbara Vicente Bonfim 

Bruna Soliva 

Carla Fernanda de Almeida 

Caroline Akemi Kumata 

Carolina Valiati da Rosa 

Christian Reny Gonçalves 

Christiane Pilch Pacini 

Cintia Tieme Miyabukuro 

Claudia Maria Ferreira 

Claudia Regina Ferreira Silveira Rossetin 

Cleverton Bueno de Oliveira 

Cristiane Aparecida Volpato Hungare 

Cristiane Oliveira Alves Telles Nunes 

Daiany Priscila Cioffi 

Davidson Gonçalves dos Santos 

Diana Monte Serrat Titton Sickel 

Eduarda Follmann Santos 

Elaine Cristina de Barros Veronese 

Eliane Fatima Menegazzo 

Eliane Cristina Albani Provensi 

Elisane Glinski 

Edson Jose da Cruz 

Edimar Olmo da Silva 
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Emanuelle Albert de Carvalho 

Eva Carolina Guimarães 

Eveline Tieme Tsuda 

Fabieli Barbosa Figueira de Barros 

Francieli Marisa Franzoni Melati 

Gabriela de Conto Bett 

Glaucio Francisco Moura Cruvinel  

Guilherme Pinheiro Barroco 

Jacelyne Wulczak 

Joana Segantin Esteves 

Joao Martim Candido 

Joara Aparecida dos Santos Adão 

Joelma Alves 

Josani Campos Ferreira 

Jucelaine das Graças Sequinel 

Julia Carolina Bosqui 

Karla Beatriz Roesler da Silva 

Lara Stresser Schmitt 

Larianne Thais de Moraes 
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