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Audiência pública
ampliada sobre
direito à educação
em tempos de
pandemia
o dia 06 de julho, a CEIJ participou, a convite do Ministério Público do Estado do Pará, por meio do CAOIJ,
de audiência pública, em plataforma de comunicação
virtual, cujo objetivo foi ouvir os diversos agentes da
sociedade civil sobre o impacto da pandemia de COVID-19 e medidas restritivas de circulação de pessoas
no retorno às atividades escolares presenciais.
A audiência contou com a participação de mais de 100
pessoas, representando diversas instituições e segmentos sociais, como grupos indígenas e quilombolas. A sociedade civil manifestou-se no sentido de que
o retorno às aulas presenciais deve ocorrer de forma
segura e devem ser planejadas maneiras de evitar a
exclusão de alunos e alunas matriculados em classes

especiais, como crianças no espectro autista ou com
outras necessidades específicas de saúde e de aprendizagem. Durante a audiência, também foram ouvidos
adolescentes, alunos e alunas da rede pública estadual
e participantes de coletivos e movimentos sociais.
A Coordenadoria da Infância e da Juventude reafirmou a importância de que os diversos setores sociais
possam compartilhar experiências e olhares sobre o
direito à educação em momentos como o que ocorreu
no início de julho de 2020 e se manifestou pela observância da necessidade de organizar um retorno às aulas presenciais de forma segura, reduzindo os impactos negativos da pandemia sobre o direito à educação
das crianças e adolescentes da rede pública, conside-

rando que já se instituiu um desequilíbrio no acesso e
permanência na escola entre as crianças e adolescentes pertencentes à rede pública e àquelas pertencentes à rede privada no estado do Pará. Portanto, existe
a necessidade premente de que sejam geradas garantias equânimes no retorno às aulas presenciais, não
devendo o Plano de Retorno ser mais um fator a ampliar desigualdades.
A audiência pública foi finalizada com a fala do Conselho Estadual de Educação, da SEDUC, do MPPA, MPT
e MPF. Ao final da reunião, foi disponibilizado link com
pesquisa à sociedade sobre o retorno às aulas presenciais no estado do Pará, no contexto de retomada diante da pandemia de COVID-19.
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A

CEIJ apresenta
publicação
ao TJPE
CEIJ/TJPA apresentou, no dia 09 de julho de 2020, em plataforma de comunicação virtual, sua publicação “Orientações Básicas para a Preparação de Crianças e Adolescentes
Acolhidos para Adoção”, em reunião virtual, a convite da
Coordenadoria da Infância e Juventude - CIJ/TJPE, com o
objetivo de fortalecer e ampliar a cultura adotiva no estado
de Pernambuco.
Participaram da reunião equipes interprofissionais das Varas de Infância, Serviços de Acolhimento, Grupos de Apoio
à adoção e da Coordenadoria de Infância e Juventude, do
Estado de Pernambuco. A apresentação foi realizada pela
assistente social da equipe interdisciplinar da CEIJ, Rosana
Barros.

Rosana Barros, assistente
social da equipe
interdisciplinar da CEIJ,
participou da reunião
virtual. Foto: CIJ/TJPE
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CEIJ propõe ementa
de disciplina à EJPA

A

Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude
- CEIJ/TJPA, em parceria com o Programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, propôs a
inserção de conteúdos da área da infância e juventude (infração e socioeducação) no curso de formação
inicial de magistrados oferecido pela Escola Judicial
do Poder judiciário do Estado do Pará – EJPA.
Após reunião virtual, no dia 03 de agosto de 2020, ficou deliberado que a CEIJ proporia a disciplina Direito
da Criança e do Adolescente com Ênfase no Sistema
Socioeducativo, com 8 horas-aula, conforme disponibilidade de carga horária apontada pela EJPA na mencionada reunião.
Com a inserção da disciplina no desenho curricular da
formação inicial de juízes, a CEIJ, a partir de iniciativa do

Programa Justiça Presente, sob a coordenação da Sra. Fernanda Almeida, contribuiu para a formação crítica e humanista de magistrados na área da infância e juventude.
A disciplina possui os seguintes objetivos específicos:
compreender o panorama contextual das convenções, tratados e normativas internacionais e nacionais sobre os direitos da criança e do adolescente e
suas interconexões com a constituição da doutrina da
proteção integral no Brasil; desenvolver análise conceitual e crítica entre a doutrina da situação irregular
e a doutrina da proteção integral; analisar os procedimentos para apuração de ato infracional atribuído a
adolescente, aplicando as medidas cabíveis e discutir
o papel do Judiciário no devido processo de execução
das medidas socioeducativas.
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Publicação do extrato
do 1º Termo Aditivo ao
convênio N° 032/2018-TJPA

A

pós reuniões realizadas, em plataforma de comunicação virtual, nos dias 15 e 22 de junho entre CEIJ e
analistas das equipes interprofissionais da 3ª Vara
de Infância de Belém e 5ª Vara Cível e Empresarial de
Santarém, Juiz Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial
de Marabá, servidores da Fundação de Atendimento
Socioeducativo do Pará – FASEPA, bem como no dia 10
de agosto, entre CEIJ e Secretaria de Gestão de Pessoas
– SGP, visando avaliar e discutir propostas de alteração
e ajustes ao Convênio TJPA-FASEPA nº 038/2018, a título de renovação, no dia 21 de agosto a presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA autorizou

a prorrogação do Convênio entre FASEPA e TJPA com
vigência estabelecida para o período de 24 de agosto
de 2020 a 23 de agosto de 2021.
O Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 032/2018TJPA foi publicado no dia 03 setembro de 2020. O referido convênio tem como objeto firmar parceria entre
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA e Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Pará - FASEPA
para inclusão de adolescentes e jovens assistidos(as)
pela FASEPA, em atividades laborais de cunho socioeducativo, em conformidade com os preceitos do ECA e
do SINASE.
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CEIJ participa de café jurídico

A

CEIJ foi convidada a palestrar no evento Café Jurídico promovido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIFAMAZ - Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, que tem como objetivo
principal reunir profissionais locais do Direito
para troca de experiências jurídicas com nossos
alunos, auxiliando-os em sua formação técnicojurídica e orientando-os no atendimento do Núcleo. O evento ocorreu no dia 04 de setembro, em
uma plataforma de comunicação virtual. O convite partiu da professora Nádia Bentes, Defensora Pública aposentada, que atuou por 20 anos no
atendimento do adolescente em conflito com a
lei, em Belém/Pa.

A psicóloga da equipe
interdisciplinar da CEIJ, France Cruz,
abordou a Justiça Restaurativa (JR).
Foto: UNIFAMAZ
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A psicóloga da equipe interdisciplinar da
CEIJ, France Cruz, abordou a Justiça Restaurativa (JR) como uma iniciativa da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, no ano de 2011, que perdura até o hoje
com a institucionalização de 04 projetos
de atendimento restaurativo no Tribunal
de Justiça do Estado do Pará - TJPA.
O evento contou ainda com a participação
de representantes da 4ª Vara da Infância e
Juventude da capital: Diego Martins, assessor de gabinete, que apresentou o Projeto
de JR da referida Vara; Christiana Cativo,
Analista Judiciário - Psicóloga, que tratou
sobre o atendimento restaurativo realizados naquela Vara.

Palestrantes e
Equipe UNIFAMAZ.
Foto: UNIFAMAZ
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9

Reuniões da
Comissão de
Implantação
de Salas de
Depoimento
Especial
Comissão instituída pela Portaria n° 2461/2018-GP,
de11 de junho de 2018, e presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário, Coordenador da CEIJ, tem por
finalidade elaborar Plano de Implantação Progressiva de Salas de Depoimento Especial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará; executar ações, dentro das competências de cada um dos órgãos, para
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a efetiva implantação das salas de depoimento especial,
obedecendo os critérios estabelecidos no Plano de Implantação e acompanhar todo o processo de implantação das
salas, avaliando a necessidade de propor melhoramentos. A Comissão, composta pelas Secretarias Executivas do
TJPA, além das Corregedorias e da CEIJ, entregou, em 2018,
à Presidência do TJPA, Plano de Implantação Progressiva
de Salas de Depoimento Especial, equipando quase que a

totalidade das 16 sedes de região judiciária do estado do
Pará.
O plano tem ações previstas até o final do ano de 2022.
Em 2020, foram realizadas 04 reuniões da Comissão a fim
de reajustar a instalação das salas de depoimento especial das demais comarcas até o final de 2022. As reuniões
foram realizadas nos dias 24/01 (presencialmente) e em
13/08, 21/08 e 11/09 (virtualmente).
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Prorrogado Comitê de
Acompanhamento das Medidas de
Enfrentamento à Covid-19 no Sistema
Socioeducativo do Estado do Pará

C

riado por meio da Portaria - CEIJ nº 1/2020, o Comitê de
Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 no sistema Socioeducativo do Estado do Pará, que
tem como finalidade monitorar e prestar informações
ao Conselho Nacional de Justiça sobre as medidas adotadas na prevenção e no tratamento da Covid-19, para
evitar a sua propagação entre os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado
sob a tutela do Estado, teve suas atividades prorrogadas
por mais 4 meses, conforme Portaria n° 02/2020 – CEIJ.
Na referida portaria foram incluidos no Comitê representantes afetos a socioeducação da Secretaria de Estado de Educação do Pará - SEDUC e do Sindicato dos Professores para comporem o Comitê. Também solicitado a
indicação pela FASEPA da participação permanente de

02 (dois) socioeducandos, um de cada sexo.
Até o presente momento foram realizadas 14 reuniões. A
próxima reunião está agendada para o dia 08/01/2021.
As reuniões estão sendo realizadas, preferencialmente,
por videoconferência, por aplicativos de comunicação
ou qualquer outro meio que proporcione agilidade aos
contatos.
A CEIJ encaminha, quinzenalmente, para o Conselho
Nacional de Justiça a planilha de dados das ações efetivadas no Sistema Socioeducativo do Pará, no tocante ao
apontado pela Resolução 62/2020, do CNJ.
Para saber mais acesse:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Infancia-e-Juventude/548278-covid-19.xhtml
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Publicações
da Série
Informativa
Série Informativa, lançada em outubro de 2018 por iniciativa
da CEIJ, é uma publicação periódica no Portal do TJPA destinada a Magistrados e Servidores, com destaque às equipes
interprofissionais. A série trata sobre temas relacionados à
infância e juventude com o objetivo de disseminar informações e procedimentos pertinentes à área da Justiça da Infância e Juventude e demais matérias correlatas no âmbito do
Poder Judiciário.
O periódico, que se encontra em sua décima edição, foi projetado e desenvolvida para oferecer uma leitura dinâmica,
apropriada aos formatos eletrônicos, sem deixar de tocar
em pontos importantes da prática diária de Magistrados e
Servidores, na seara da infância e juventude. Em 2020 foram
publicadas três edições da Série, com as seguintes temáticas:
Série Informativa CEIJ nº 8 - Adoção – Junho/2020: trata da
adoção de crianças e adolescentes. A publicação apresenta
informações úteis aos jurisdicionados, como requisitos para
que crianças e adolescentes possam ser adotados, requisitos
para pretendentes à adoção iniciarem o processo, prazo para
a conclusão de um processo de adoção e adoção internacio-

nal. A publicação aborda também a necessidade de preparação e de acompanhamento da criança durante o processo
pelas equipes multiprofissionais, bem como nos estágios de
aproximação gradativa e convivência com a família pretendente. A publicação traz também um passo a passo sobre
como o pretendente interessado deve proceder para iniciar
o processo de habilitação para adoção.
Série Informativa CEIJ nº 9 - 30 anos do ECA – Agosto/2020:
aborda os “30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA”. A edição delineia alguns marcos temporais que antecederam as primeiras legislações em torno da infância e
da juventude, assinalando também a importância do ECA,
os desdobramentos conferidos pelo Estatuto e a necessidade de fazê-lo difundido para ser melhor efetivado. A previsão

para publicação é na segunda semana de setembro/2020.
Série Informativa CEIJ nº 10 - Medidas socioeducativas: a
execução da medida socioeducativa em meio aberto – Outubro/2020: Destaque para a publicação da 10ª edição do
Projeto Série Informativa, cujo tema é “Medidas socioeducativas: A execução da medida socioeducativa em meio aberto”. A referida edição foi escrita pelos Analistas Judiciários da
Equipe Interprofissional da 3ª Vara da Infância e da Juventude de Belém: Ana Maria Braga da Silva; Edmar Ribeiro Duarte; Laércio Lopes Pinto; Letícia de Nazaré Viera Bastos e Liliam
de Fátima Miranda Duarte.
Todas as edições estão disponíveis em: <http://www.tjpa.
jus.br/PortalExterno/institucional/Infancia-e-Juventude/400245-serie-informativa.xhtml>.
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O
O Coordenador da CEIJ,
Des. José Maria Teixeira
do Rosário, abre o
Webinário – Semana da
Criança 2020. Foto: EJPA

Coordenador da
CEIJ faz abertura
do Webinário
- Semana da
Criança 2020
Coordenador da CEIJ, Desembargador José Maria Teixeira do
Rosário, no dia 13 de outubro de 2020, fez a abertura do Webinário - Semana da Criança 2020 promovido pela Escola Judicial
do Poder Judiciário do Estado do Pará - EJPA/TJPA e o Observatório da Infância e da Juventude. O evento ocorreu no período de
13 a 14/10/2020, no horário das 17h às 19h30min, na Plataforma
online da EJPA. Durante a abertura do Webinário, o Coordenador da CEIJ destacou a importância de debater temáticas relacionadas à infância e juventude, mobilizando a sociedade para
o cumprimento das leis em defesa dos direitos das crianças e
dos adolescentes.
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Reuniões interinstitucionais
sobre o Termo de Cooperação
Técnica nº 014/2019 - MPPA

N

os dias 28/09 e 27/10/2020, de 9h às 11h, por meio de plataforma digital, a CEIJ participou da reunião interinstitucional, a convite do Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude - COIJ, buscando dar continuidade
às tratativas de implementação do Termo de Cooperação
Técnica nº 014/2019, que visa o cumprimento da Lei nº.
13.431/2017 – Escuta Protegida de Crianças e Adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência no Estado do Pará.
Durante as reuniões, foi debatida a necessidade de implantação mais célere de espaços dedicados ao depoimento

especial e à oitiva especializada. Quanto ao depoimento
especial, foi alertado sobre a importância de que as delegacias de polícia das comarcas do interior ofereçam o
mais rapidamente possível esta forma de depoimento,
de acordo com a Lei 13.431/2017. Também foi solicitado
que os partícipes disponibilizassem canais de contato
com a população, por meio de sites ou outras linhas de
atendimento, bem como indicassem os representantes
oficiais de cada órgão no grupo de trabalho do Convênio
já mencionado.
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E

Provimento Conjunto nº
003/2019 - cjrmb/cjci/ceij
(preparação para adoção/
família substituta)
m 11/11/2020, foi publicada alteração no Provimento Conjunto nº 003/2019 CJRMB/CJCI/CEIJ, que dispõe sobre as
diretrizes, carga horária e conteúdos mínimos para os programas de preparação obrigatória de postulantes à adoção,
de que trata o art. 197-C da Lei nº 8.069/1990, oferecidos
pela Justiça da Infância e Juventude no âmbito do TJPA.
A CEIJ e as corregedorias do TJPA avaliaram como necessária a mudança para conformar o Provimento Conjunto
ao atual estado de pandemia com sérias restrições à circulação de pessoas que o mundo vem passando.
O Art. 3º passou a indicar que os programas de preparação
de postulantes à adoção de que trata o art. 197-C da Lei nº

8069/1990 devem ser realizados preferencialmente na
modalidade presencial, com metodologias que propiciem
a participação ativa dos postulantes à adoção e carga horária mínima de 20 horas, sendo que nos parágrafos 1º, 2º,
3º e 4º do mesmo artigo estão previstas as condições para
a realização da preparação por meio de outras modalidades, na impossibilidade de uma preparação no formato
inteiramente presencial.
Seja como for, a preparação deve primar por momentos
de interação efetiva e em tempo real entre tutores e alunos, sendo vedado, no estado do Pará, seu oferecimento
no formato de “curso autoinstrucional”.
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Homenagem do
Cedeca-Emaús ao
desembargador
José Maria Teixeira
do Rosário
o dia 10 de Dezembro de 2020, para comemorar os 50 anos
do Movimento de Emaús, entidade que atua na defesa dos
direitos humanos de crianças e adolescentes, os 37 anos de
existência do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CEDECA-Emaús, expressão do Movimento de
Emaús e os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o CEDECA Emaús realizou o I Seminário pela vida e
direitos da criança e do adolescente.

Assessora Jurídica da CEIJ, Adriana Pereira,
representou o Coordenador da CEIJ, Des.
José Maria Teixeira do Rosário, durante o
evento. Foto: CEDECA-Emaús
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Placa em homenagem ao
Des. José Maria Teixeira
do Rosário. Foto: CEIJ

Certificado de agradecimento ao
Des. José Maria Teixeira do Rosário
pelo trabalho realizado na defesa
dos direitos humanos de crianças e
adolescentes no Pará. Foto: CEIJ

Como parte da Programação, foram entregues Placas em
Homenagem a Defensores dos Direitos Humanos, entre os
homenageados estava o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, Coordenador da CEIJ, que foi representado
pela Assessora Jurídica da CEIJ, Adriana Pereira. Na oportunidade outras personalidades também foram homenageados: Dr. Marco Apolo Santana Leão, Coordenação Geral
da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos;
Dra. Leane Barros Fiuza de Mello, Promotora de Justiça e
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude
(CAO-IJ); Sra. Graça do Socorro Clemente
Malcher, do CEDENPA – Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará; e a Del.
Christiane Ferreira da Silva, Delegada da
Polícia Civil do Pará.
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O
Profissionais dos Espaços de
Acolhimento “Recomeçar” e
“Esperança” participaram dos
Círculos de Diálogo do Projeto
Porto Seguro. Foto: CEIJ/UNAMA

Círculos de
Diálogo – Projeto
Porto Seguro
Projeto Porto Seguro: Círculos de Diálogo com crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, de iniciativa da CEIJ/Pa, em parceria com
a UNAMA, promove a realização de círculos de diálogo, com crianças e adolescentes em situação de acolhimento e também com os profissionais que atuam
nas Unidades buscando o fortalecimento do sentimento de grupo e das possibilidades de apoio mútuo que o coletivo pode oferecer.
Os círculos foram ofertados, na modalidade presencial aos participantes, no
trimestre de outubro a dezembro, de acordo com o cronograma apresentado
que foi construído em reunião de trabalho com os gestores dos serviços de acolhimento, atendendo a disponibilidade dos facilitadores e dos participantes.
Ao todo foram realizados 10 (dez) círculos que ocorreram período de 29/10 a
04/12/2020 nos seguintes locais: UNAMA – Campus Alcindo Cacela; Serviço de
Acolhimento Esperança – FUNPAPA; Fórum Distrital de Icoaraci. Cada círculo
contou com 02 (dois) facilitadores. Participaram os seguintes Espaços de Acolhimento: Recomeçar, que encaminhou 29 profissionais e; Esperança, que encaminhou 13 profissionais.
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Reuniões interinstitucionais
online do Projeto Rede em Ação

O

Projeto “Rede em Ação – Adoção de Crianças e
Adolescentes Acolhidos”, da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) tem
como objetivo estimular o fortalecimento e aprimoramento do trabalho articulado e integrado
dos órgãos vinculados à adoção no Estado.
Entre as ações do Projeto está a realização de reuniões interinstitucionais online para divulgação das Orientações Básicas para Preparação de
Crianças e Adolescentes Acolhidos para adoção,
publicada pela CEIJ em maio de 2020. Nessas reuniões também se estimula troca de experiências em torno da preparação e acompanhamento de adoção de crianças maiores e adolescentes,
além de reflexões em torno do PROVIMENTO
CONJUNTO Nº 001-2019 - CJRMB-CJCI-CEIJ, que
institui diretrizes para a preparação de crianças
e adolescentes acolhidos para colocação em família substituta e acompanhamento posterior.
Em 2020 foram realizadas quatro reuniões, ocor-

As reuniões interinstitucionais
online são umas das ações do
Projeto “Rede em Ação – Adoção
de Crianças e Adolescentes
Acolhidos”. Foto: CEIJ
ridas nos dias 15/10,22/10,05/11 e 03/12. As reuniões são
online, via plataforma Teams, e contou que contou
com 72 participantes. Já participaram analistas das
unidades judiciárias de Icoaraci, Ananindeua, Benevides, Santa Izabel do Pará, Mãe do Rio, Paragominas,
Breves, Soure, Parauapebas, Vigia, Abaetetuba, Bragança, Castanhal, Capanema e Augusto Correa; voluntários dos Grupos de Apoio a Adoção “Renascer”/
Belém e “Corações que Adotam”/Castanhal; além de

profissionais dos Serviços de Acolhimento de Belém
(Recomeçar, Euclides Coelho Filho, Calabriano, Cordeirinhos de Deus), Ananindeua (S.A Infantil 7 a 12
anos), Parauapebas (Esperança), Abaetetuba (EACA),
Barcarena (EACA), Tailândia (Santa Maria), Bragança
(Abrigo dos Caetés), Capanema (Abrigo Provisório) e
Castanhal (CEAMCA).
A próxima reunião do projeto está marcada para o
dia 21 de janeiro de 2021.
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Rodas de
Conversa Online
com especialistas
na temática da
adoção

Dra. Angélica Gomes
da Silva, Assistente
Social do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais
conduziu a primeira
Roda de Conversa
Online. Foto: EJPA

A Vice-Coordenadora
da CEIJ, Danielle
de Cássia Silveira
Bührneim, atuou como
mediadora na primeira
Roda de Conversa
Online. Foto: EJPA

O

rganizar e realizar rodas de diálogo online com especialistas na temática da adoção é outra a ação do Projeto “Rede
em Ação – Adoção de Crianças e Adolescentes Acolhidos”
que estão sendo realizadas em parceria com a Escola Judicial do Poder judiciário do Estado do Pará - EJPA e o Grupo
de Apoio a Adoção Renascer.
No dia 19/11/2020 foi realizada a primeira Roda de Conversa Online, cujo tema foi “Os caminhos da desistência no
processo de adoção de crianças maiores e adolescentes: A
importância do apoio e acompanhamento”, ocorrida no
horário das 18 às 19h30min, na plataforma online da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará (EJPA), com
90 (noventa) participantes.
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A PhD Marlizete Vargas,
autora do livro Adoção Tardia:
da família sonha à família
possível, conduziu a segunda
Roda de Conversa Online.
Foto: EJPA

A Assistente Social da CEIJ,
Rosana Barros, atuou como
mediadora na segunda Roda
de Conversa Online. Foto: EJPA

A Roda de Conversa Online foi conduzida pela Dra. Angélica Gomes
da Silva, Assistente Social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Comarca de Uberaba. Mestre em Serviço Social pela PUC/SP. Doutora em
Serviço Social pela UNESP, com a conclusão da pesquisa “Quando a
devolução acontece nos processos de adoção: um estudo a partir das
narrativas de assistentes sociais no TJMG”. O diretor acadêmico da
EJPA, Paulo Victor Ramos Correa foi o cerimonialista do evento, A Vice-Coordenadora da CEIJ, Danielle de Cássia Silveira Bührneim, Juíza
Titular da 2ª Vara da Infância e Juventude, atuou como mediadora.
No dia 10/12/2020 foi realizada a segunda Roda de Conversa Online,

cujo tema foi “Desafios da adoção de crianças maiores e adolescentes”, ocorrida no horário das 18 às 19h30min, na plataforma online
da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará (EJPA), com 31
(trinta e um) participantes.
A Roda de Conversa Online foi conduzida pela PhD Marlizete Vargas,
Técnica Voluntária do GAA Acalanto-SE, Doutorado em Psicologia e
Pós doutorado em Saúde Coletiva. Autora do livro Adoção Tardia:
da família sonha à família possível. A Chefe de Divisão de Registro e
Controle da EJPA, Natascha Couto, foi a cerimonialista do evento. A
Assistente Social da CEIJ, Rosana Barros, atuou como mediadora.
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Distribuição da
revista “CEIJ 10
Anos de Trajetória,
Conquistas e
Desafios”
Para celebrar seus 10 anos de criação, a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ) lançou, em junho de 2020, sua revista comemorativa “CEIJ 10 anos de trajetória,
conquistas e desafios”. A Revista conta com a impressão de 500 exemplares que, em razão
da pandemia da Covid19, ainda está em processo de distribuição para as Unidades Judiciárias do Estado, Instituições Ensino Superior do Estado,Tribunais de Justiça, entre outros.
A publicação também conta com uma versão digital em formato em PDF (Portable Document Format) disponibilizada na página da CEIJ. A referida versão foi distribuída por
e-mail a magistrados e servidores. O trabalho de design e diagramação da revista foi feito
por profissional contratado e remunerado por apoiadores externos.
A versão digital da revista está disponível em: http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/
institucional/Infancia-e-Juventude/574276-ceij-10-anos.xhtml.
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Conta Comigo
lança campanha
de divulgação do
programa

A

A Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ), em parceria com a Coordenadoria de Imprensa, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), lançou uma campanha
de divulgação sobre o Programa de Apadrinhamento Afetivo Conta Comigo. Uma série
de vídeos pretende sensibilizar a sociedade civil para um olhar mais solidário à realidade
de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, sem contato com a família de
origem e sem disponibilidade para serem adotados.
O apadrinhamento afetivo busca criar oportunidades para que crianças e adolescentes
acolhidos institucionalmente tenham acesso à convivência familiar e comunitária e possam construir e manter vínculos afetivos duradouros, além de incentivar o envolvimento
da comunidade com a realidade desses acolhidos.
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Madrinhas e padrinhos afetivos do Conta Comigo podem realizar diversas atividades com seus afilhados, como passeios e orientação escolar ou profissional (para
adolescentes próximos aos 18 anos), ou mesmo atividades diárias mais simples, em
convivência familiar, que são atividades raras para crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento.
O programa estimula uma relação amistosa, em que madrinhas e padrinhos se tornam referências afetivas na vida de afilhados ou afilhadas, ao proporcionarem experiências positivas, que contribuam para a promoção de seu desenvolvimento e de
sua autonomia. Não se trata de assumir papel de mãe, pai ou parente próximo dos
afilhados.
O programa de Apadrinhamento Afetivo Conta Comigo é uma iniciativa da CEIJ, que
tem à frente o desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em parceria com as
Varas de Infância e Juventude, com serviços de acolhimento da Região Metropolitana de Belém e com a Universidade da Amazônia (UNAMA).
A próxima turma do Curso Básico para Voluntários em Serviços de Acolhimento será
realizada na plataforma online da Escola Judicial do TJPA, no período de 21 de janeiro
a 19 de fevereiro de 2021. Durante o curso, serão abordados temas como: “o que é ser
madrinha e padrinho?”, “conhecendo os afilhados e afilhadas” e “formação e construção de novos vínculos.
Para saber mais sobre o Programa Conta Comigo acesse: www.tjpa.jus.br/contacomigo.
Para assistir aos vídeos acesse: https://www.youtube.com/watch?v=soVqGa7tjBI&list=PLurooW9bMbkMszuxGesISe31Pdc3AuSht
https://www.instagram.com/p/CJnuOwYh5Ef/
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