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MP acompanha a saída dos filhos de
ambulantes e catadores que foram
acolhidos durante o carnaval

Uma equipe do Ministério Público estadual visitou hoje, dia 26, três
Centros de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência para
acompanhar a saída dos filhos de ambulantes, catadores e
cordeiros que foram acolhidos nesses espaços enquanto seus pais
e responsáveis trabalhavam durante o Carnaval. Na inspeção, que
também teve o intuito de observar as questões de segurança,
estrutura e rotina de atividades, não foi encontrada nenhuma
irregularidade. As reivindicações feitas pelo MP desde os carnavais
anteriores, no que se refere à presença de uma equipe
multidisciplinar contendo pedagogos, psicólogos, assistentes
sociais, entre outros educadores, foram atendidas e o fluxo seguiu
normalmente. Nos seis dias de folia, foram recebidas 430 crianças
nas três unidades de acolhimento, localizadas nos bairros do
Garcia, Ondina e Rio Vermelho.

Fonte: CECOM/MP
Fotos: Luiz Gomes Jr.
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Carnaval 2020 - Situação das ações de
proteção da infância e juventude são
discutidas pelo MP e DPE

04

O Ministério Público estadual e a Defensoria Pública estadual discutiram em
reunião realizada na tarde de hoje, dia 24, na sede do Plantão do MP no
Carnaval 2020, as situações identificadas nas fiscalizações realizadas pelos
dois órgãos relacionadas às ações, políticas, estrutura e funcionamento da
rede de proteção a crianças e adolescentes durante a folia. A promotora de
Justiça da Infância e Juventude Eduvirges Tavares recebeu as defensoras
públicas Eva Rodrigues e Lívia Almeida, coordenadoras dos Direitos
Humanos, e Gisele Aguiar, coordenadora da Infância e Juventude. Elas
falaram sobre temas como trabalho infantil, estrutura e funcionamento dos
postos dos Conselhos Tutelares e dos centros de convivência, cadastro de
hospedagem em hotéis, entre outros. A assistente social do Centro de Apoio
da Criança e do Adolescentes (Caoca) do MP, Eunice Bastos, também
participou da reunião

Fonte: CECOM/MP
Fotos: Humberto Filho
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Carnaval 2020 – MP verifica
funcionamento de Conselhos
Tutelares e Centros de Convivência

A promotora de Justiça Verena Silveira e as analistas técnicas
Danielle Cardele e Lua Cal visitaram neste domingo de Carnaval,
dia 23, três conselhos tutelares e um centro de convivência
próximos aos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande para verificar
as condições de funcionamento e a correção das irregularidades
detectadas nas primeiras inspeções do Carnaval. Nos conselhos
tutelares localizados nas Escolas Estaduais Ursula Catharino, no
Centro; Wilson Lins, em Ondina, e Semei, no Calabar, as
impressoras já estavam funcionando e as placas de identificação já
haviam sido colocadas em local visível. As irregularidades haviam
sido verificadas nas três unidades nas visitas dos dias 21 e 22. De
acordo com a promotora de Justiça Verena Silveira, algumas
demandas ainda precisam ser sanadas, a exemplo da falta de
alguns materiais de limpeza. Uma queixa comum dos conselheiros
foi a dificuldade de abordar crianças no circuito em situação de
trabalho infantil ou de vulnerabilidade.

Fonte: CECOM/MP
Fotos: Humberto Filho
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Carnaval 2020 – Artistas aderem à
Campanha de combate à exploração
sexual

Os artistas Margareth Menezes, Daniela Mercury, Léo Santana,
Cláudia Leitte, Carlinhos Brown e Denny Dennan aderiram à
Campanha do Ministério Público estadual de Combate à Exploração
Sexual e à Violência Sexual no Carnaval. Uma iniciativa do Centro
de Apoio Operacional da Criança e Adolescente (Caoca),
coordenado pela procuradora de Justiça Marly Barreto, a campanha
é uma parceria com a Plan International e conta com o apoio da
Associação Baiana da Indústria Hoteleira (ABIH). Nenhum dos
artistas cobrou cachê para participar da campanha. “Eu acho que é
uma colaboração que cada artista, cada um que tem influência na
sociedade tem dever de colaborar no combate desse crime”,
afirmou Margareth Menezes, que resumiu o pensamento dos
parceiros. Peças referentes à campanha, a exemplo de ventarolas e
camisas, estão sendo distribuídas nos circuitos da festa. O tema
também está sendo abordado nas redes sociais do MP: instagram,
twitter e facebook. Quem presenciar situações de exploração e
violência sexual contra crianças e adolescentes no carnaval pode
denunciar anonimamente pelo telefone 08006424577.

Fonte: CECOM/MP
Fotos: Humberto Filho
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Carnaval 2020 – MP recomenda
medidas de controle de acesso e de
identificação de crianças e
adolescentes em camarotes

Os camarotes do Carnaval de Salvador 2020 devem adotar
medidas de controle de acesso e permanência de crianças e
adolescentes em suas estruturas e que garantam a proibição de
venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18
anos. A adoção das medidas está prevista em duas recomendações
do Ministério Público estadual entregues hoje, dia 12, pela
promotora de Justiça Márcia Rabelo a representantes de doze
camarotes que compareceram à reunião realizada na sede do MP
no bairro de Nazaré, na capital. As medidas estão previstas também
em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na ocasião
por quatro camarotes que foram fiscalizados pelo MP no Carnaval
do ano passado e nos quais foram identificadas irregularidades à
luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: CECOM/MP
Fotos:
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Carnaval 2020 - Material contra abuso
sexual e venda de álcool a crianças e
adolescentes será distribuído a hotéis
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A hospedagem de crianças e adolescentes na rede hoteleira de Salvador
durante o Carnaval 2020 foi discutida na manhã de hoje, dia 10, pelo
Ministério Público estadual e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na
Bahia (ABIH-BA) em reunião realizada no Centro Operacional da Criança e do
Adolescente (Caoca), localizado na sede do MP no CAB. As coordenadoras
do Caoca, procuradora de Justiça Marly Barreto, e do Centro Operacional dos
Direitos Humanos (Caodh), promotora de Justiça Márcia Teixeira, estiveram
com a diretora de responsabilidade social da ABIH Fernanda Lebram.

Na ocasião, a ABIH assumiu o compromisso de distribuir para todos os hotéis
da rede conveniada o material de divulgação elaborado pelo MP para
prevenção e combate ao abuso sexual infantil e ao consumo de bebidas
alcoólicas por crianças e adolescentes. Serão distribuídas três mil placas de
portas com orientação e número (Disque 100) para denúncias de eventuais
abusos contra o público infantojuvenil e cartazes sobre a proibição da
comercialização de bebida alcoólicas. O material, que deverá ser afixado nas
áreas comuns das unidades hoteleiras, será entregue por uma equipe do MP
em conjunto com representantes da ABIH, inclusive a hotéis localizados na
Estrada do Côco, Linha-Verde.

A coordenadora do Caoca, Marly Barreto, informou sobre a obrigatoriedade de
todas as crianças e adolescentes estarem acompanhados dos pais ou outros
responsáveis legais e que o MP fará fiscalização dos hotéis durante o
Carnaval.
Fonte: CECOM/MP
Fotos:
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Adolescentes socioeducandos de
Camaçari recebem mais de 1,1 mil
livros da campanha 'Asas ao
Pensamento'

O interesse pela leitura fez com que Carlos*, 17 anos, tivesse sua
poesia publicada no livro ‘Nossos Talentos – Antologia do Concurso
para Escritores Escolares’, que selecionou poesias e redações de
mais de 1200 jovens de escolas dos 417 municípios baianos. Sua
poesia foi selecionada em segundo lugar. Ele é um dos 82
socioeducandos da Comunidade de Atendimento Socioeducativo
(Case) Irmã Dulce, em Camaçari. “Ler liberta a mente”, afirmou o
rapaz durante a entrega de 1.102 publicações, entre livros, revistas
e módulos pré-vestibulares entregues na unidade de
ressocialização na tarde de ontem, dia 4, como resultado da
campanha 'Asas ao Pensamento', idealizada e promovida pelo
Ministério Público estadual em parceria com a Fundação da Criança
e do Adolescente do Estado da Bahia (Fundac).
A doação do material arrecadado pela 3ª Promotoria de Justiça de
Camaçari, que aderiu ao projeto desenvolvido pelo Centro de Apoio
Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca) e pela Central de
Assessoramento Técnico Interdisciplinar (Cati) do MP, ocorreu
durante um evento cultural na Case Irmã Dulce. Com a participação
de dezenas de adolescentes e autoridades, que assistiram a
apresentações artísticas dos socioeducandos, entre declamação de
poesia, poema, prosa e canções, o evento marcou ainda a
formatura de 49 socioeducandos nos cursos profissionalizantes de
Auxiliar de Manutenção Predial, Operador de Suporte Técnico em
Tecnologia da Informação e Jardinagem.

*Nome fictício
Fonte: CECOM MP
Fotos: Ulisses Dumas (Rodtag)
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Integrantes do MP participam de
curso de práticas restaurativas

Promotores de Justiça e servidores do Ministério Público estadual
que atuam na área da infância e da juventude participam esta
semana do ‘Curso de Formação de Facilitadores em Círculos de
Construção de Paz e Práticas Restaurativas’, pelo Centro de Apoio
Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca). A abertura do
evento foi na manhã de hoje, dia 2, pela juíza de Direito aposentada
Isabel Maria Lima. Segundo ela, “a formação de facilitadores de paz
constitui uma experiência pioneira do Caoca para fortalecer a
atuação de promotores de Justiça e servidores no sistema de
proteção a criança e ao adolescente por meio da escuta empática e
do exercício ao respeito à dignidade dos mesmos, utilizando a
estratégia da justiça restaurativa”.
As práticas restaurativas propiciarão aos integrantes do MP
compreender a extensão do ato cometido de maneira mais
profunda. Através do diálogo há possibilidade de fazer com que
vítima e autor cheguem a um consenso do que pode ser feito para
restaurar a harmonia violada por conta do ato infracional. O curso
continua até sexta-feira, dia 6, no auditório do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) com palestras de profissionais de
áreas interdisciplinares

Fonte: CECOM MP
Fotos: Guilherme Weber
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Instituições celebram os 30 anos da
Convenção Internacional dos Direitos
da Criança

Veja matéria completa11

Uma roda de conversa que celebrou os 30 anos da
Convenção Internacional dos Direitos da Criança foi realizada
na manhã de hoje, dia 28, no Ministério Público estadual.
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e
do Adolescente (Caoca), a procuradora de Justiça Marly
Barreto integrou a mesa de abertura do evento juntamente
com a coordenadora nacional da ONG suíça ‘Terra dos
Homens’ (TDH), Luciana Pinto, e a jovem Deusiane Rocha,
que representou o Brasil no Comitê Internacional da
Organização das Nações Unidas em 2019.
Segundo a procuradora de Justiça, o Ministério Público
estabeleceu parceria com a TDH no segundo semestre deste
ano para assegurar o cumprimento dos direitos das crianças e
adolescentes em caráter preventivo e desenvolver ações com
vistas à execução de medidas voltadas para este público. “O
MP atua na proteção de crianças e adolescentes vítimas de
abusos, no direito à saúde e à educação, na área infracional e
de direitos difusos”, explicou Marly Barreto. Ela ainda orientou
os presentes a buscarem os promotores de Justiça dos seus
municípios para que sejam feitas as intervenções necessárias.
Também citou exemplos de direitos que foram assegurados
por meio da atuação do MP, como a identificação de crianças
acolhidas em instituições e encaminhamento das mesmas
para o convívio familiar ou em família acolhedora; e o direito
dos adolescentes que vivem em unidades de privação de
liberdade ao voto. Durante o evento, os jovens que participam
de projetos da Ong TDH, na região semiárida da Bahia,
expuseram seus trabalhos fotográficos produzidos durante o
ano. O tema desta edição foi “O que é uma sala de aula?”.

Fonte: CECOM/MP
Fotos:

https://www.mpba.mp.br/noticia/49069


CNMP regula a fiscalização de
medidas socioeducativas em meio
aberto para adolescentes

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) publicou nesta
terça-feira, 17 de dezembro, a Resolução CNMP nº 204/2019. A
norma dispõe sobre a uniformização das fiscalizações, pelos
membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal,
junto aos programas municipais de atendimento para a execução
das medidas socioeducativas em meio aberto, aplicadas a
adolescentes em decor-rência da prática de ato infracional.

A proposição, aprovada por unanimidade em 26 de novembro,
durante a 18ª Sessão Ordinária de 2019, foi apresentada pelo então
conselheiro e presidente da Comissão da Infância e Juventude,
Leonardo Accioly, e relatada pelo conselheiro Silvio Amorim (foto).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social
Conselho Nacional do Ministério Público
Foto: Sergio Almeida/CNMP
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