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1. Semana da Infância

A Coordenadoria da Infância e Juventude promoveu no período de 15 a
19 de maio a II Semana da Infância, com o intuito de dar visibilidade ao dia 18 de maio,
que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.
A campanha teve por objetivo buscar o máximo de resultados positivos
nos processos afetos à área, seja com a realização de audiências ou com sentenças,
despachos e decisões e contou com a participação de várias Comarcas do Estado, que
além de somarem esforços para trazerem números significativos ao Judiciário,
promoveram diversas atividades extraprocessuais para sensibilização da comunidade
local como caminhadas, passeatas, abordagens e distribuição de materiais informativos,
como cartilhas sobre Depoimento Especial – técnica especial utilizada por profissionais
para coletar declarações dos menores, no momento da audiência.

Participaram da Semana da Infância as Comarcas de: Açailândia (2ª de família),
Balsas (3ª Vara), Coelho Neto (2ª Vara), Coroatá (1ª Vara), Cururupu, Itapecuru (2ª e 3ª
Vara), Mirador, Pastos Bons, Presidente Dutra (2ª Vara), Pinheiro, Santa Luzia do Tide
(1ª Vara), Santa Luzia do Paruá, São Luís (1ª e 2ª Varas da Infância e Juventude; 4ª, 5ª e
6ª Vara da Família, 9ª Vara Criminal e 3ª Vara do Tribunal do Júri), Viana (2ª Vara), São
Domingos do azeitão e São Pedro da Água Branca.

1.2 Exposição Fotográfica “Mãos Dadas”

A exposição fotográfica "Mãos Dadas", aconteceu de 15 a 19 de maio do
ano em curso, no hall do Fórum de São Luís, marcando a abertura da II Semana da
Infância. A solenidade contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Carvalho Cunha, que ressaltou a
importância da instituição família e da causa social.
As obras seguiram itinerante por algumas comarcas do Maranhão,
visando incentivar a reflexão acerca da defesa e proteção dos direitos fundamentais de
crianças e adolescentes, sensibilizando a sociedade quanto à importância do tema,
através do olhar diferenciado dos fotógrafos – profissionais e amadores.
As fotos buscam mostrar expressões visuais, imagéticas, conceituais e
simbólicas do universo infanto-juvenil, em diferentes representações e cenários do

cotidiano. Os fotógrafos Carla Pedraça, Carol Paraguassu, Gabi Ferraz, Juliane Galvão,
Márcio Andrade, Meireles Júnior, Mônida Ramos, Paulo Soares, Ronaldo Boden e Ruy
Barros participaram da mostra, aberta para visitação do público.

1.3 Outras ações realizadas na Semana da Infância nas Comarcas
São Luís - No dia 16 de maio aconteceu uma roda de debates na 2ª Vara
da Infância e Juventude de São Luís (Centro Integrado de Justiça Juvenil, Rua das
Cajazeiras, Centro), com o tema "Medidas Socioeducativas em meio aberto em São
Luís, o que fazer para melhorar a sua eficácia?", coordenada pelo magistrado titular da
unidade, José dos Santos Costa, com a presença de representantes de instituições
parceiras, na perspectiva de estabelecer um espaço de interlocução com os atores que
compõem o sistema de garantia de direitos, buscando encontrar alternativas para a
superação dos pontos de fragilidade na execução das medidas socioeducativas em meio
aberto.
Pinheiro - Uma caminhada reuniu 3 mil pessoas da comunidade e
representantes de instituições parceiras, segundo dados da Polícia Militar e da Guarda
Municipal de Pinheiro. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência
Social e pelo Conselho Tutelar, contou com o apoio do Poder Judiciário, da magistrada
Tereza Palhares Nina (titular da 1ª Vara).
A iniciativa reuniu representantes do Ministério Público, Defensoria
Pública, Polícia Militar, Hospital, Delegacia da Mulher, FUNAC, Macrorregional de
Pinheiro, Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social, Centro de Atenção
Psicossocial, Fundação Bradesco, além de professores, diretores de escolas estaduais,
municipais e particulares de Pinheiro, além da sociedade civil organizada. O juiz
Rodrigo Nina (titular da Vara Única de Santa Luzia do Paruá e membro da Turma
Recursal de Pinheiro/MA) também participou da caminhada.
Durante a Semana, foi promovida também a 1ª Reunião Ampliada da
Rede de Garantia de Direitos Infantojuvenis, organizada pelo Judiciário, com a presença
de diversos parceiros. Durante a ação, foram discutidas a missão e as atribuições de
cada instituição presente em relação à área da infância e juventude, de forma a otimizar
o trabalho já existente e apresentar para a sociedade o papel e as responsabilidades de
cada ente, no engajamento pela causa social. Na ocasião, ficou definida a realização de
reuniões periódicas com as instituições para tratarem sobre a temática.

Cururupu - Audiências de duas ações envolvendo estupro de
vulneráveis e uma caminhada que percorreu as ruas da cidade no Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia
18 de maio, marcaram as atividades da comarca de Cururupu na II Semana da Infância.
A caminhada contou com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e
teve atividades voltadas às crianças das escolas municipais. O juiz Douglas Lima da
Guia presidiu as audiências de instrução e julgamento onde foi utilizado o método de
Depoimento Especial.

Balsas - Uma caminhada foi realizada no dia 18, sob a coordenação da
juíza titular da 3ª Vara, Nirvana Maria Mourão Barroso, com a equipe psicossocial.
Participaram da iniciativa alunos da Escola Municipal Padre Ângelo de Lassalandra,
conselheiros tutelares, representantes do Ministério Público, CRAS, CREAS, Secretaria
de Educação e Instituição de Acolhimento, entre outros órgãos da Rede de Proteção e
Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Além da caminhada, uma palestra sobre a prevenção ao abuso sexual
infantojuvenil foi ministrada no dia 17, pela psicóloga Mônica Leite e pela assistente
social Ana Sheila Muniz, ambas do Núcleo Psicossocial da 3ª Vara da comarca. O
público-alvo foi formado por crianças e adolescentes participantes do programa
PREMEVI - Preparando Melhor para a Vida, cujos objetivos são a formação e o
crescimento pessoal infantojuvenil.

São Domingos do Azeitão -

Foi realizada uma palestra no dia

18.05.2017, na Escola Estadual Aquiles Lisboa, cujo tema foi “Infância e Juventude”,
em que estiveram presentes o Promotor de Justiça da Comarca, Dr. Laécio Ramos do
Vale, os Conselheiros Tutelares do município, bem como os professores e a comunidade
estudantil.
O Juiz da Comarca, Caio Davi Medeiros Veras, tratou de vários temas de
interesse social no combate à violência contra crianças e adolescentes. Começou sua
explanação explicando aos estudantes o porquê do dia 18 de maio ser lembrado como o
“Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”. Em seguida, tratou da importância da escola como ambiente primordial
de combate à qualquer tipo de violência, alertando para o fato de que a violência muitas
vezes é praticada no próprio ambiente escolar, citando como exemplo o bullying.
Por fim, lembrou que é papel dos educadores perceber quando a criança
ou adolescente estiver sofrendo qualquer forma de violência e comunicar às autoridades
responsáveis por protegê-las, sendo este o papel do Poder Judiciário, do Ministério
Público, da Polícia, do Conselho Tutelar e de toda a sociedade e teceu algumas
considerações sobre a atuação do Conselho Tutelar.

