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Projeto leva 
todos ao cinema

ESTÍMULO A CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR E COMUNITÁRIA 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
INSTITUCIONALMENTE ACOLHIDOS

riado em 1998, no méxico, pela Fundação Ci-
nepólis, o projeto é o primeiro programa so-
cial da rede e recebe milhares de crianças e 
adultos vulneráveis, com o objetivo de com-
partilhar a magia do cinema e entreteni-
mento com pessoas que normalmente não 
teriam acesso, utilizando-o como ferramenta 
de comunicação, educação e diversão.
Em Belém, essa ida ao cinema compôs a 8ª 
edição do projeto “Vamos todos ao Cinepó-
lis” e foi realizada graças a iniciativa da Coor-
denadoria Estadual da infância e juventude 
(CEij), que tem à frente o desembargador josé 
maria Teixeira do Rosário, em parceria com a 

C
da juventude de Belém e juiz auxiliar na CEij, 
joão Augusto de oliveira junior.
dessa atividade, participaram cerca 100 
crianças e adolescentes institucionalmen-
te acolhidos, adolescentes em cumpri-
mento de medida socioeducativa, além 

de crianças e adultos residentes em área 
de vulnerabilidade. dentre as instituições 
participantes, destacam-se: Ronaldo Araú-
jo, Euclides Coelho Filho, dulce Accioli, Es-
paço de Acolhimento Recomeçar, Creche 
Casa lar Cordeirinhos de deus, serviços 

Crianças aguardam 
sessão de cinema 
na rede Cinépolis

rede Cinepólis. Em setembro de 2018, além 
da CEij, o passeio foi coordenado pelo comis-
sário jorge Villas e sua equipe de agentes, sob 
a orientação do juiz da 1ª Vara da infância e 
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de Acolhimento de Ananindeua, unidade 
de Acolhimento institucional de marituba 
(unAi), além de alunos da Escola do santa-
na do Aurá e socioeducandos da Fundação 

da Criança e do Adolescente do Pará (Fase-
pa), das unidades de Centro juvenil mascu-
lino, nova semiliberdade e Centro de Ado-
lescentes em semiliberdade.

Em 07 de dezembro ocorreu a segunda ses-
são de cinema do semestre, tendo nova-
mente a CEij na organização da atividade, 
com a participação de 132 crianças e adoles-

centes institucionalizados, adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa e 
infantojuvenis em situação de vulnerabi-
lidade. dessa totalidade de vagas, 37 delas 
foram preenchidas por alunos da Escola do 
Aurá, cujas famílias são atendidas pelo Co-
mitê de Ação social do Tribunal de justiça 
do Pará (TjPA). A execução da atividade foi 
desenvolvida mais uma vez pelo setor de 
Comissariado, coordenada pelo seu chefe,  
Francisco França e equipe de agentes, sob 
a orientação da juíza Titular da 2ª Vara da 
infância e juventude de Belém, daniele de 
Cássia silveira Bührnheim, que se encontra-
va, na ocasião, respondendo também pela 
1ª Vara da infância e juventude de Belém e 
pela Coordenadoria Estadual da infância e 
juventude.

Duas sessões de cinema 
foram oferecidas 

pelo projeto
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Chá Literário 
dedicado às crianças

Chá Literário alusivo 
ao Dia das Crianças 
misturou poesia e 

brincadeiras

Crianças se divertem 
com escritora 

Heliana Barriga

18ª edição do Chá literário, alusiva ao dia 
das Crianças, teve uma programação espe-
cial dedicada aos pequenos. mediado pela 
escritora e compositora paraense Heliana 
Barriga, o encontro teve a participação de 34 
crianças acolhidas em cinco instituições da 
Região metropolitana de Belém, no dia 19 de 
outubro de 2018.
A atividade é resultado de uma parceria en-
tre o departamento de documentação e in-

formação do TjPA com a 
Coordenadoria Estadual 
da infância e juventude 
(CEij). na ocasião, a auto-
ra e compositora paraen-

se cantou, recitou poesias e trava-línguas, 
contou histórias sobre animais, partes do 
corpo humano e bruxas, e fez a alegria das 
crianças, que brincaram, correram e dança-
ram ao som de suas músicas e histórias. Es-
sas vivências possibilitam a convivência co-
munitária aos participantes e são, portanto, 
potencializadores de desenvolvimento, por 
proporcionarem interações sociais com ou-
tras crianças e adultos que não estão costu-
meiramente presentes no cotidiano deles, 
além do estímulo à leitura, ao possibilitar o 
acesso a obras literárias, momentos de lazer, 
fundamentais para maturação neural sau-
dável deste público.

A
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Livro sobre Acolhimento 
Institucional de Crianças 
e Adolescentes entra 
para o rol de boas práticas

eunir dados de pesquisa inédita, realizada 
entre 2012 e 2015, sobre boas práticas em 
acolhimento foi o tema do livro intitulado 
“Acolhimento institucional de Crianças e 
Adolescentes: Teorias e Evidências Científi-
cas para Boas Práticas”. o estudo, que resul-
tou nesta produção literária, teve o objeti-
vo de traçar um mapeamento do perfil dos 
serviços de acolhimento de instituições em 
quatro regiões do Pará: na Região metropo-
litana de Belém e mais três que ficam no en-
torno desta. A publicação foi elaborada pela 
universidade Federal do Pará (uFPA), com o 

R Lançamento de livro 
reuniu cerca de 140 
pessoas no Fórum 
Criminal de Belém

apoio da Coordenadoria Estadual da infân-
cia e da juventude, do Tribunal de justiça do 
Pará (TjPA). 
o livro foi lançado no TjPA, por meio de se-
minário, realizado em 28 de setembro de 
2018, no auditório do Fórum Criminal de Be-

lém, com a presença de 140 pessoas dentre 
magistrados, servidores, profissionais que 
trabalham nos serviços de acolhimento ins-
titucional infantojuvenis, além de estudan-
tes de graduação e de pós-graduação de vá-
rias áreas de saber.
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Programa orienta entrega 
voluntária de crianças em adoção
o período de julho a dezembro de 2018 foram 
realizadas várias atividades relacionadas ao 
Programa de Entrega Voluntária para Adoção. N Realizou-se, em 06 de julho de 2018, um se-

minário na Fundação santa Casa de mise-
ricórdia do Pará, com o objetivo de lançar e 

divulgar o Programa de Entrega Voluntária 
naquela instituição e realizar a distribuição 
dos materiais informativos, folder, cartaz e 
guia, que contém informações sobre os no-
vos procedimentos e orientações pautados 
neste tipo de entrega em adoção. Participa-
ram deste evento 60 pessoas, entre profis-
sionais da Fundação santa Casa e das ma-
ternidades Beneficente Portuguesa e da 
ordem Terceira. 
Também foram realizadas cinco rodas de 
conversa destinadas aos profissionais da 
rede de atendimento do Hospital Regional 
Abelardo santos, da FunPAPA (dos setores 
da média e da alta complexidade), dos Con-
selhos Tutelares e da Escola de Conselhos, 
com a finalidade de divulgar o programa, 
realizar o esclarecimento de dúvidas e dis-
tribuir os materiais informativos. 
Todas essas ações foram conduzidas pela 
Coordenadoria Estadual da infância e ju-
ventude, em parceria com as Varas da infân-
cia e juventude ligadas ao programa.

O objetivo dos 
encontros é 

divulgar detalhes 
do programa de 

entrega voluntária
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Programa de 
apadrinhamento 
afetivo promove
Rodas de Diálogos
o período de agosto a dezembro de 2018 foram realiza-
das cinco rodas de diálogos de acompanhamento do 
apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes 
acolhidos do Programa Conta Comigo.
As rodas de diálogos visam proporcionar apoio, refle-
xões e orientações tanto aos pretendentes ao apadri-
nhamento afetivo, quanto as madrinhas e padrinhos 
afetivos, possibilitando a troca de experiências e o for-
talecimento de vínculos.
A ação foi coordenada pela Coordenadoria Estadual 
da infância e juventude (CEij) com a parceria dos ser-
viços de acolhimento de Ananindeua e Belém e apoio 
da universidade da Amazônia (unAmA) e das Varas 
da infância e juventude ligadas ao programa.

N

Rodas de diálogo 
orientam padrinhos 

afetivos e 
pretendentes
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Celebração de 
Apadrinhamentos

oram formalizados três apadrinhamentos afetivos 
no segundo semestre de 2018, em evento coorde-
nado pela Coordenadoria Estadual da infância e ju-
ventude (CEij), em parceria com a unAmA, serviço 
de Acolhimento de Ananindeua 7 a 12 anos e Espaço 
Recomeçar. As cerimônias realizadas possibilitaram 
a formalização dos apadrinhamentos de crianças e 
adolescentes acolhidos, após as fases de formação 
inicial e de aproximação de todos os envolvidos no 
Programa Conta Comigo.

Reuniões 
Interinstitucionais

om o objetivo de fortalecer, divulgar e orientar as ações 
conjuntas de todas as instituições e profissionais relati-
vos ao Programa Conta Comigo, foram realizadas, no se-
gundo semestre de 2018, cinco reuniões interinstitucio-
nais de trabalho, com a presença estimada de 40 pessoas.
Essas atividades tiveram a participação dos profissio-
nais que atuam na efetivação do programa, em dife-
rentes lugares, como serviços de acolhimento, varas 
de infância e Coordenadoria Estadual da infância e ju-
ventude (CEij) . 
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Socioeducação 
debate desafios da 
contemporaneidade

spectos históricos, sociais, jurídicos e cientí-
ficos relacionados à socioeducação, os avan-
ços e desafios ocorridos na regulamentação 
da matéria, bem como os projetos de aten-
ção aos socioeducandos realizados no âm-
bito do Tribunal de justiça do Pará (TjPA) 
foram discutidos durante o seminário “so-
cioeducação em debate: Reflexões sobre os 
desafios da contemporaneidade”. 

A
Seminário, promovido 

pela CEIJ, ocorreu 
no Fórum Cível de Belém

AÇÕES EM MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS

Realizado no dia 09 de novembro, o encon-
tro reuniu 230 magistrados e servidores 
que atuam no sistema de justiça, além de 
socioeducadores e outros profissionais que 
atuam na rede de serviços de atendimen-
to aos adolescentes socioeducandos e seus 
familiares. o seminário, realizado no audi-
tório desembargador Agnano monteiro lo-
pes, no Fórum Cível de Belém, foi promovido 

pela Coordenadoria Estadual da infância e 
juventude, em parceria com outros setores 
institucionais do TjPA. 
A atração cultural do evento ficou por conta 
do grupo de Arte e Cultura Talentos da Fasepa, 
que fez uma apresentação musical do maes-
tro Waldemar Henrique e outros composito-
res paraenses, e ainda duas composições do 
jovem socioeducando marcos Vinicius.
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Curso forma 
entrevistadores para 
depoimento especial

curso foi realizado com o objetivo de 
capacitar magistrados e analistas judi-
ciários do quadro de servidores efetivos 
do Tribunal de justiça do Pará para im-
plantação da metodologia de tomada de 
depoimento especial de crianças e ado-

O

10

AÇÕES FORMATIVAS NA JUSTIÇA 
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

lescentes vítimas ou testemunhas de 
violência sexual.
A capacitação é de iniciativa da Coorde-
nadoria Estadual da infância e juventude 
(CEij)  e executada pela Coordenadoria 
de desenvolvimento de Pessoal. Foi efe-

tivada na modalidade presencial, com 
carga horária de 40 horas/aula. Ao longo 
dos meses de agosto e setembro de 2018, 
foram realizadas quatro turmas, com 10 
participantes em cada, totalizando 40 
servidores concluintes.
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Facilitadores são capacitados
para preparar adoção

ealizado com o objetivo de proporcionar 
formação sobre adoção e direito à convi-
vência familiar e comunitária de crianças 
e adolescentes, o curso Básico para Facilita-
dores de Preparação à Adoção alcançou os 
agentes do sistema de Garantia de direi-
tos de Crianças e Adolescentes. Participa-

R ram, entre outros, servidores integrantes 
de equipes interprofissionais vinculados 
às varas de infância e de juventude do 
TjPA, área protetiva e de serviços de Aco-
lhimento de Crianças e Adolescentes. 
o curso foi elaborado pela Coordenadoria 
Estadual da infância e juventude (CEij)  

e executado pela Coordenadoria de de-
senvolvimento de Pessoal. no segundo 
semestre de 2018, foi realizado curso na 
modalidade de educação a distância, no 
período de 03 de agosto de 2018 a 01 de 
outubro de 2018, sendo concluintes 55% 
dos inscritos.
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Projeto alia 
psicologia, 
saúde e 
protagonismo 
social
m parceria com o Comitê de Ação solidária e 
Cidadania do TjPA, a Coordenadoria Estadual 
da infância e juventude (CEij)  desenvolveu 
o Projeto Psicologia, saúde e Protagonismo 
social, durante todo o segundo semestre do 
ano em curso. 
As atividades do projeto têm possibilitado a 
prevenção de transtornos psíquicos e o forta-
lecimento da saúde mental e da cidadania das 
famílias, das crianças e dos adolescentes que 
são moradores do bairro do santana do Aurá.

E

12
APOIO A PROJETOS 
VINCULADOS A 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Em continuidade as ações executadas des-
de outubro de 2017, a CEij também prosse-
guiu realizando o acompanhamento dos 
graduandos do curso de Psicologia da unA-
mA, durante o segundo semestre de 2018, os 
quais também compõem a atividade, ao rea-
lizarem estágio curricular neste local. 

dentre as atividades realizadas ao longo do 
segundo semestre, ocorreram 18 rodas de 
conversa com as famílias moradoras do Aurá, 
atendimentos psicológicos das crianças, dos 
adolescentes e dos seus pais, além de enca-
minhamentos dessas pessoas para rede de 
serviços de saúde mental e de cidadania.
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Projeto promove 
saúde mental 

entre crianças e 
adolescentes do 
bairro do Aurá
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Semana da Criança 
e do Adolescente, 
no MP, homenageia 
coordenador da CEIJ

Coordenador Estadual da infância e juven-
tude, do Tribunal de justiça do Pará (TjPA), 
desembargador josé maria Teixeira do Ro-
sário, foi homenageado pela atuação na ga-
rantia dos direitos das crianças e adolescen-
tes, durante a programação da “iV semana 
da Criança e do Adolescente - direitos das 
Crianças e dos Adolescentes: Prioridade de 
Todos”, promovida pela ministério Público 
do Estado do Pará (mPPA). 

O
o evento, realizado no período de 15 a 19 de 
outubro, celebrou os 28 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), e teve o ob-
jetivo de refletir sobre as conquistas e desa-
fios que a lei trouxe à garantia de direitos 

das crianças e adolescentes brasileiros. Além 
disso, a semana promoveu conferência sobre 
o artigo 227, da Constituição da República 
Brasileira, que trata dos direitos fundamen-
tais de crianças e adolescentes.
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Desembargador José 
Maria Teixeira do 
Rosário  - terceiro, 
da esquerda para 
a direita - durante 

homenagem




