
  Juizado  dispõe de 120 mil pulseiras para identificar crianças na folia.

Os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes que vão participar do 

carnaval,  podem providenciar  as  pulseiras  de  identificação,  nos  postos  do 

Juizado da Garibaldi,  Aeroporto,  Rodoviária,  Igreja  Sião no Campo Grande, 

Posto Barra, localizado no Tabelionato de Notas do 10º Ofício, localizado na 

Rua Marques de Leão, 217 e  no Pelourinho.

Vale  ressaltar  que  o  material  de  identificação  é  gratuito  e  não  deve  ser 

utilizado  apenas  nos  grandes  circuitos  da  folia  (Barra/Ondina  e  Campo 

Grande). Nos carnavais de bairro também é comum a perda de crianças. 

Este  ano,  serão  450  funcionários  e  agentes  de  proteção,  preparados  para 

atender e auxiliar na atuação da folia momesca.

A 1ª Vara da Infância e Juventude também fiscaliza os blocos e camarotes, 

principalmente  em  relação  venda  de  bebidas  alcoólicas.  Quem  for  pego 

vendendo  bebida  a  menores  pode  ser  preso  e  autuado  no  Artigo  243  do 

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  O  jovem  que  consumir  será 

encaminhado aos pais.

Os  pais  ou  responsáveis  por  menores  que  forem viajar  desacompanhados 

devem  comparecer  aos  postos  do  Juizado  ou  nos  SAC  Barra,  Iguatemi  e 

Salvador Shopping, ou ainda na própria rodoviária ou aeroporto, para tirar sua 

autorização de viagem. A emissão do documento é gratuita, basta levar duas 

xerox da certidão de nascimento do infante e do responsável, além de duas 

fotos 3 x 4 da criança.

As   crianças  que  se  perderem   no  carnaval,  contarão  com  um  local  de 

acolhimento.  A Secretaria  de Desenvolvimento Social  e Combate à Pobreza 

(Sedes) disponibilizará espaço para 80 crianças de até 12 anos encaminhadas 



pela  1ª  Vara  de  Infância  da  Salvador,  no  CIAC,  em  Ondina.  Além  de 

alimentação e higiene, são oferecidas atividades lúdicas e pedagógicas em sala 

de  jogos,  sala  de  televisão,  informática,  biblioteca  e  refeitório  e  pessoal 

capacitado para o atendimento.  

Para a 1ª Vara da Infância e Juventude, não se trata simplesmente de um 

abrigamento e sim de um acolhimento familiar, porque se dispensa a esses 

infantes muito carinho, muita atenção e muito amor, independentemente da 

subsistência matéria. 

DICAS DO JUIZADO PARA OS PAIS

No Carnaval, seja prudente, cauteloso e vigilante;

Viva com seus filhos as experiências de um Carnaval alegre e feliz;

Não exponha seus filhos às consequências nefastas das 

aglomerações;

Não beba quando acompanhado de crianças e adolescentes;

Não ofereça bebidas alcoólicas a menores;

Não confie a guarda de seus filhos a estranhos;

O telefone do Juizado (0800 - 071 30 20) estará, nos dias do Carnaval, 24h à 
sua disposição.

INFORMAÇÕES: 

Luci Freitas 
lfreitas@tj.ba.gov.br  / lucylorena @ig.com.br  
3203-9306 /9627-0505/ 8131-7424
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