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O MP no Rádio trata nesta semana da situação e dos direitos das mulheres presas. Para falar sobre
o tema, a convidada é a promotora de Justiça Raquel Juliana Fülle, que integra comissão de
trabalho multidisciplinar do Departamento Penitenciário do Paraná...

Direitos das Mães Presas - Direitos garantidos às mulheres presas são tema de entrevista. MP
no Rádio - Portal do MPPR
Entrevistada: Dra. Raquel Juliana Fülle, Promotora de Justiça O MP no Rádio trata nesta semana
da situação e dos direitos das mulheres presas. Para falar sobre o tema, a convidada é a promotora
de Justiça Raquel Juliana Fülle, que integra comissão de trabalho multidisciplinar do Departamento
Penitenciário do Paraná, responsável por discutir a Política Estadual de Atenção às Mulheres
Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Penal do Estado do Paraná (Peame). Durante a
conversa, ela explica quais as diferenças de tratamento oferecido às presas mulheres em relação
aos homens, destaca a situação das presas grávidas ou com filhos pequenos e fala sobre e atuação
do Ministério Público na garantia dos direitos dessas pessoas. Confira a entrevista na íntegra, em
áudio ou no formato de vídeo. MP no Rádio O Ministério Público do Paraná, em parceria com a
Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp), produz semanalmente o programa
MP no Rádio. Nas entrevistas, integrantes do MPPR e convidados falam sobre temas ligados à
atuação institucional em diversas áreas, como direito de família, saúde, patrimônio público,
educação, meio ambiente e segurança, entre várias outras de interesse público. Veiculação As
entrevistas são disponibilizadas para distribuição e download gratuitos em rádios universitárias,
comunitárias, educativas ou comerciais (vinculadas ou não à Aerp). O conteúdo pode ser acessado
em dois formatos: um bloco único, de 15 minutos, ou dois blocos, de cerca de 7 minutos cada. O
material também pode ser editado, desde que mantido dentro do contexto e devidamente creditado.
[Fonte: MP no Rádio - Portal do MPPR - 31/07/2018]
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