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 A Coordenadoria da Infância e Juventude promoveu no período de 14 a 18 de 

maio de 2018 a III 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. 

 

Ações realizadas na Semana da Infância nas Comarcas 

 

 Chapadinha – A Comarca de Chapadinha aderiu à 3ª edição da Semana da 

Infância, coordenada pela juíza Welinne de Souza Coelho, titular da 2ª Vara, que 

realizou na manhã do dia 17 de maio, ação socioeducativa na Escola Nossa Senhora das 

Dores, da rede pública municipal, localizada no bairro Boa Vista, em Chapadinha. 

 Durante a palestra, a magistrada expôs vídeos com animações elaboradas para, 

de forma lúdica, desmistificar o tema que envolve o abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes. A campanha contou ainda com a parceria do Ministério Público 

Estadual (MPMA) e da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), ocasião em que foram 

distribuídos também, cartilhas informativas sobre o Depoimento Especial e panfletos 

sobre a campanha “Faça Bonito”. 



 Açailândia – Em Açailândia, a 2ª Vara da Família realizou na manhã do dia 17 

de maio, “adesivaço e panfletagem” na Avenida Dorgival, levando informações à 

sociedade sobre como combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 

A Ação foi coordenada pela juíza Clécia Pereira Monteiro, titular da 2ª Vara da Família 

da Comarca de Açailândia, oportunidade em que os Comissários de Justiça alertaram os 

comerciantes da área sobre a proibição de venda ou qualquer outro modo de 

fornecimento de bebida alcoólica a crianças e adolescentes, e frisaram as alterações 

trazidas pela Lei nº 13.106/15, que transformou a prática em crime, além de 

intensificarem a fiscalização noturna de bares, boates, dentre outros, alertando e 

coibindo os possíveis abusos que infringem o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 

sendo destacado pela Juíza Clécia Monteiro que a medida teve por finalidade coibir um 

abuso que tem se tornado comum. 

 






