
Juizado pronto para o carnaval.

A 1ª Vara da Infância e Juventude, como forma de prestar à população 
de  Salvador  um maior  esclarecimento  sobre  as  medidas  relativas  ao 
carnaval, publicou no Diário do Poder Judiciário do dia 02de fevereiro de 
2011  a  Portaria  nº  001/12,  cuja  medida  disciplina  a  participação  de 
crianças e adolescentes nos festejos carnavalescos.

A  participação  e  presença  de  menores  de  quinze  anos  nos  eventos 
carnavalescos exigirá o acompanhamento de pais ou responsáveis e o 
porte  de  documento  identificatório,  com  fotografia,  visando  a 
comprovação da idade e relação de parentesco. 

Os  menores  de  quinze  anos,  encontrados  desacompanhados,  serão 
conduzidos  até  um  dos  postos  do  Conselho  Tutelar  ou  Juizado  da 
Infância e Juventude para adoção das medidas cabíveis. ( art. 5, § 2 º)

Nos camarotes, mesas de pista,  arquibancadas ou assemelhados, que 
agreguem ao preço do ingresso ou da camisa de acesso aos mesmos, o 
fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas, somente serão permitidos a 
entrada  e  permanência  de  adolescentes  maiores  de  16  anos 
desacompanhados dos pais ou responsável (art. 7).

Visando a proteção das crianças e adolescentes, no período momesco, a 
1ª  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  contará  com  450  agentes  de 
proteção e funcionários, que trabalharão nos quatros postos localizados 
na Igreja do Sião - no Campo Grande, Pelourinho, Tabelionato de Notas 
do 10º Ofício na Barra e na sede da Garibaldi, em cujos locais serão 
prestadas  assistência,  de  forma  ininterrupta,  aos  destinatários  dos 
serviços  da  Infância  que  também disponibilizará  para  a  população  o 
telefone 0800 0713020. 

Vale  ressaltar  que  a  1ª  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  estará 
distribuindo as pulseiras de identificação para crianças e adolescentes, a 
partir  de hoje,  segunda- feira,  dia 13,  no Posto Central  na Garibaldi, 
SACs dos Shoppings Barra, Salvador e Paralela, bem como nos Postos 
Setoriais do Juizado, localizados na Rodoviária, Aeroporto e Pelourinho. 

INFORMAÇÕES:

lucylorena@ig.com.br    
9627-0505/ 8131-7424 / 3203-9306

mailto:lucylorena@ig.com.br

