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Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente - Nudeca

ATUAÇÃO DO NÚCLEO
No dia 10/06, às 9h30min foi realizada reunião organizada pelo Nudeca e que teve a 
participação de Defensores Públicos da Comissão Especializada de Promoção e Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Colégio Nacional dos Defensores Públi-
cos-Gerais (Condege) com a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ/TJ/RS), com 
vistas à apresentação do aplicativo de adoção (App Adoção: https://www.tjrs.jus.br/
app-adocao/) e outros projetos elaborados pela Coordenadoria da Infância e Juventu-
de e que visam à melhoria da prestação jurisdicional nas comarcas do TJ/RS e a garan-
tia dos direitos das crianças e dos adolescentes. As práticas exitosas aqui no RS poderão 
ser ampliadas a outros estados do país.

Participação em Audiência Pública na Assembleia Legislativa do RS

A Defensoria Pública esteve presente na audiência pública realizada pela Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia no dia 28/06/2021, que tratou das 
perdas socioemocionais e econômicas das restrições colocadas à educação do Rio 
Grande do Sul, impostas pela estratégia de distanciamento social empregada no com-
bate à pandemia do coronavírus em nosso Estado. 
Na oportunidade a Dirigente do Nudeca frisou que “o agravamento da situação sanitá-
ria é parte de um cenário de graves consequências econômicas e sociais que impactam 
o presente e o futuro das infâncias e juventudes no Brasil: o aprofundamento das desi-
gualdades sociais e seus efeitos sobre a saúde mental, a segurança alimentar, o proces-
so educativo, a vida profissional e econômica de jovens, além da instabilidade política 
no país”. 
Ainda, fez referência à recente pesquisa efetuada pelo Conselho Nacional de Juventude 
e que ouviu mais de 68 mil jovens no país na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, que 
apurou, “dentre as prioridades para garantir o otimismo de jovens para quase a totali-
dade de jovens, garantir a vacinação da população ajudaria a trazer otimismo para o 
futuro das juventudes no Brasil. Atuação na área da saúde aparece como fator impor-
tante para trazer otimismo, por meio de protocolos para lidar com futuras crises sani-
tárias, contenção da sobrecarga no sistema de saúde. Políticas para amenizar efeitos 
sobre a educação também são vistas como essenciais para melhores perspectivas. Po-
líticas para mitigar os efeitos econômicos e a recuperação de coisas perdidas durante a 
pandemia são importantes, mas menos prioritárias nesse momento”.
E finalizou, afirmando que “a Defensoria Pública se alia às perspectivas e prioridades 
indicadas pelos jovens pesquisados”, convocando os Deputados Estaduais que apoiem a 
inclusão dos adolescentes no Plano Nacional de Vacinação, tendo em vista que a Pfizer 
já tem autorização para a vacinação de adolescentes a partir de 12 anos de idade.
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Assembleia Legislativa aprova prática de ensino domiciliar no RS

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira, com 28 votos favoráveis e 21 
contrários, o projeto que prevê a regulamentação da educação domiciliar no Estado. 
O projeto determina que os responsáveis que optarem por essa modalidade de ensino 
devem declarar a sua escolha à Secretaria de Educação do município por meio de 
formulário específico disponibilizado pelo órgão responsável. Além de manter um 
registro atualizado das atividades pedagógicas desenvolvidas.

As discussões sobre o tema se estenderam por toda a tarde e contou com a 
manifestação em plenário de diversos deputados. Os parlamentares contrários ao 
texto reforçaram a necessidade de socialização, proporcionado pelas escolas, para o 
desenvolvimento da criança. Além da importância que essas crianças e adolescentes 
frequentem espaços que não sejam apenas sob tutela da família. “Escola é um processo 
essencial na formação do ser humano”, defendeu o deputado Issur Koch (PP).

O Governador do Estado vetou o Projeto de Lei, que retorna à Assembleia Legislativa.

Leia +

Lei n° 14.164, de 10 de junho de 2021

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a 
mulher nos currículos da educação básica e institui a Semana Escolar de Combate à 
Violência contra a Mulher.

Leia +

Lei n° 14.171, de 10 de junho de 2021

Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer medidas de proteção 
à mulher provedora de família monoparental em relação ao recebimento do auxílio 
emergencial de que trata o seu art. 2º; e dá outras providências.

Leia +

NOVIDADES 
LEGISLATIVAS

https://www.estado.rs.gov.br/governador-veta-projeto-de-lei-do-homeschooling
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14164.htm
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14171.htm
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Lei n° 14.171, de 10 de junho de 2021

Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a 
professores da educação básica.

Leia +

Lei nº 14.154, de 26 de maio de 2021

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para aperfeiçoar o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), por meio do 
estabelecimento de rol mínimo de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho.

Leia +

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14172-10-junho-2021-791456-publicacaooriginal-163002-pl.html
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.154-de-26-de-maio-de-2021-322209993
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PL 755/2019 tem andamento na Câmara dos Deputados

O relator do Projeto de Lei n° 755/2019, que inclui as Defensorias no rol de 
instituições que podem apurar irregularidades em entidades de atendimento 
socioeducativo, apresentou ontem parecer favorável, com substitutivo que inclui 
também o papel das Defensorias na fiscalização. Com isso, a matéria está pronta para 
ser votada na CSSF.

Leia +

Projeto cria mecanismos para coibir violência contra criança e 
adolescente

O Projeto de Lei n° 1.423/21, da deputada Jaqueline Cassol (PP-RO), cria 
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a criança e o 
adolescente, definida como a ação ou a omissão praticada pelos pais ou responsáveis, 
causando abuso físico, psicológico ou sexual.

Em um de seus pontos, o texto aumenta em 2/3 a pena para o crime cometido por 
pai ou mãe, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, 
preceptor, empregador ou qualquer pessoa com autoridade sobre a vítima.

Leia +

Projeto cria Lei Henry para coibir violência contra crianças e 
adolescentes

O Projeto de Lei n° 1.360/2021, das deputadas Alê Silva (PSL-MG) e Carla Zambelli 
(PSL-SP), cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 
a criança e o adolescente, definida como a ação ou a omissão que cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da 
família ou das relações íntimas de afeto.

Em um de seus pontos, o texto aumenta a pena para o crime de infanticídio para 
reclusão de quatro a seis anos, no caso de homicídio de criança durante o parto ou logo 
após. Atualmente, a pena estabelecida no Código Penal é detenção de dois a seis anos.

Leia +

PROJETOS DE LEI
EM ANDAMENTO

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2023574&filename=Tramitacao-PL+755/2019
https://www.camara.leg.br/noticias/770663-projeto-cria-mecanismos-para-coibir-violencia-contra-crianca-e-adolescente/
https://www.camara.leg.br/noticias/774074-projeto-cria-lei-henry-para-coibir-violencia-contra-criancas-e-adolescentes/
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TJMG e DPMG discutem normatizar atuação de Defensor Público da 
Criança e do Adolescente

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares 
Lemes, conduziu no dia 08 de junho reunião com objetivo de normatizar a atuação de 
defensores públicos, a serem designados para acompanhar crianças e adolescentes no 
sistema jurídico brasileiro, com atuação nas Varas Cíveis da Infância e da Juventude e 
de Família.

Leia +

Crianças e adolescentes sob guarda podem ser dependentes de 
segurados do INSS

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que crianças e 
adolescentes sob guarda podem ser incluídos entre os beneficiários do Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) em caso de morte do segurado do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

Leia +

União e Rio Grande do Sul fazem acordo no STF para vacinação de 
profissionais da educação

Em audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira (31), o ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou acordo celebrado entre 
a União e o Estado do Rio Grande do Sul sobre a oferta de vacinas contra a Covid-19 
para profissionais de educação do estado. Segundo os termos acertados no âmbito da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 829, o governo federal 
deve enviar percentual gradual de doses de forma regular aos trabalhadores da área a 
partir do início de junho.

Leia +

Terceira Turma admite rescisão de adoção após prova de que o 
adolescente adotado não a desejava

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda que a regra geral seja 
a irrevogabilidade da adoção, a sua rescisão é possível em situação excepcionalíssima – por 
exemplo, diante de provas de que o adotado não desejava verdadeiramente participar do 
procedimento.

Com esse entendimento, o colegiado – considerando os princípios da proteção integral 
e do melhor interesse da criança e do adolescente – deu provimento a recurso especial para 
rescindir a sentença concessiva da adoção e permitir a retificação do registro civil do adotado.

Leia +

NOTÍCIAS

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-e-dpmg-discutem-normatizar-atuacao-de-defensor-publico-da-crianca-e-do-adolescente-8A80BCE679A50ABB0179EDBCCED9308E.htm
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=467309&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=466818&ori=1
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/07062021-Terceira-Turma-admite-rescisao-de-adocao-apos-prova-de-que-o-adolescente-adotado-nao-a-desejava-.aspx
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Volta às aulas: observatório 
registra avanços na retomada de 
atividades de ensino

O número de municípios que já 
retomou as atividades presenciais de 
ensino cresceu nos últimos dias no Rio 
Grande do Sul. Esse foi o resultado 
constatado pelo Observatório da Volta às 
Aulas, iniciativa do mandato do deputado 
Fábio Ostermann (Novo), que classifica 
as cidades com sinal verde, amarelo 
ou vermelho. No último levantamento, 
verificou-se que 79% das 262 cidades 
gaúchas pesquisadas autorizaram a 
retomada das aulas.

Leia +

Escolas podem não ter mais a 
modalidade EJA

Na sua quarta edição, a Caravana 
pela EJA (Educação de Jovens e Adultos), 
promovida pelo mandato da deputada 
estadual Sofia Cavedon (PT), esteve 
em duas escolas de Canoas, onde as 
turmas não homologadas pelo governo 
estadual deixaram centenas de jovens 
e adultos sem escola. A deputada 
Sofia encaminhará as denúncias para 
o Ministério Público Estadual (MP) à 
Defensoria Pública e à Secretaria Estadual 
de Educação (Seduc).

Leia +

Campanha Junho Lilás reforça a importância de realizar o Teste do 
Pezinho

Para reforçar a importância do teste do pezinho, durante este mês a Secretaria de 
Saúde (SES), em parceria com o Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado, 
promove a campanha Junho Lilás. O ponto alto da mobilização é a iluminação do 
Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), do Palácio Piratini, do estádio Beira-Rio e 
da Arena do Grêmio, que apoiaram a ação.

Leia +

Inscrições abertas – Concurso Cultural de Curtas 2021

Estão abertas as inscrições para o Concurso Cultural de Produção de Curtas da 
X Edição Temática Anual do Projeto Curta na Educação: Curta Diálogo. Dada a atual 
situação de pandemia, somente serão aceitos trabalhos na Categoria Documentário. 
Conforme Regulamento, participam do Concurso, em categorias distintas, os alunos 
do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio das instituições que aderirem ao Projeto. A 
Defensoria Pública apoia esse projeto!

Leia +

http://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/IdMateria/324358/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/IdMateria/324355/Default.aspx
https://estado.rs.gov.br/campanha-junho-lilas-reforca-a-importancia-de-realizar-o-teste-do-pezinho
https://www.curtanaeducacao.org.br/noticias/114/inscricoes-abertas-concurso-cultural-de-curtas-2021
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Cartilhas online orientam cuidados com gestantes durante o 
acirramento da pandemia de Covid-19

Duas cartilhas com orientações para a prevenção e controle da Covid-19 entre 
as grávidas e puérperas do Rio Grande do Sul foram publicadas de forma online pela 
Secretaria da Saúde (SES/RS). De acordo com o último Boletim Epidemiológico de 
Mortalidade Materna e Infantil do Rio Grande do Sul, de janeiro a abril deste ano, o 
Estado apresentou 35 óbitos maternos por Covid-19 (foram seis em todo o ano de 2020). 
Além disso, de acordo com o Sistema 3A de monitoramento, das 21 regiões do estado, 
14 estão situação de alerta, ou seja, apresentam piora em indicadores que apontam os 
riscos de aumento da propagação e de colapso do sistema de saúde, devendo adotar 
protocolos mais rígidos.

Leia +

Observatório do Marco Legal da Primeira Infância

A plataforma Observa foi construída com o propósito de ser um importante 
instrumento para a redução das desigualdades, contribuindo para o investimento 
público responsável na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem 
discriminação. Por este instrumento, é possível pesquisar vários indicadores por unidade 
federativa ou município e por área de interesse.

Leia +

Guia Intersetorial de Prevenção 
do Comportamento Suicida em 
Crianças e Adolescentes

O suicídio é um fenômeno complexo e 
multifatorial que pode afetar indivíduos de 
diferentes origens, faixas etárias, condições 
socioeconômicas, orientações sexuais 
e identidades de gênero. Mas o suicídio 
pode ser prevenido e saber reconhecer 
os sinais de alerta é o primeiro passo.  
No caso de crianças e adolescentes, a 
sua condição de pessoas em situação 
peculiar de desenvolvimento exige ações 
que possam apoiá-los nesta fase e que 
contribuam para a prevenção da violência 
interpessoal e da violência autoprovocada. 
Esse guia, elaborado pelo Comitê Estadual 
de Promoção da Vida e Prevenção do 
Suicídio do Estado do Rio Grande do Sul/
Comissão da Criança e do/a Adolescente, 
traz diretrizes no sentido de auxiliar 
o reconhecimento e prevenção do 
comportamento suicida nessa faixa etária.

Leia +

Toffoli convoca audiência 
pública para debater política 
nacional de educação especial

O ministro Dias Toffoli, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), convocou 
para o dia 24 de agosto audiência 
pública para ouvir especialistas e 
representantes do poder público e 
da sociedade civil sobre a Política 
Nacional de Educação Especial: 
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado 
ao Longo da Vida – PNEE.

O objetivo é que se discuta 
o impacto da norma em geral 
e, especificamente, em relação 
a cada grupo de educandos 
com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas 
habilidades ou superdotação, na 
implementação do ensino inclusivo, 
com o qual o Brasil está comprometido 
internacionalmente.

Leia +

http://feedproxy.google.com/~r/PIM-PrimeiraInfanciaMelhor/~3/QC-HkZ8WEFQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://rnpiobserva.org.br/indicadores?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Lupa_Observa_-_Layout2&utm_medium=email
http://www.escoladeconselhospe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/09/26173730-guia-intersetorial-de-prevencao-do-comportamento-suicida-em-criancas-e-adolescentes-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=467912&ori=1
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Criança de Minas Gerais ficará com família substituta até o 
julgamento final sobre a adoção

Com base nos princípios da proteção integral e da preservação do melhor 
interesse da criança, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou 
decisão liminar e determinou que uma criança de Minas Gerais permaneça com a 
família substituta com a qual convive há seis anos. A guarda deverá ser mantida até o 
julgamento definitivo da ação de destituição do poder familiar dos pais biológicos e do 
pedido de adoção apresentado pela família.

Leia +

Criança deve ser indenizada após ofensas de professora sobre seu peso

Por constatar ofensa à honra e ao psicológico da criança, a 10ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o município de Sapucaia do Sul (RS) 
a indenizar uma garota de nove anos agredida verbalmente por sua professora por 
estar acima do peso. Foram fixados os valores de R$ 4 mil para a aluna e R$ 1,5 mil para 
sua mãe.

Leia +

Mortalidade infantil no Rio Grande do Sul tem queda de 5% entre 
2010 e 2019

Entre 2010 e 2019, a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) do Rio Grande do Sul 
apresentou uma queda de 5%, passando de 11,2 para 10,6 a cada mil nascidos vivos. O 
declínio no período analisado se deu, principalmente, por conta da redução nos óbitos 
das crianças entre 28 e 364 dias, que caiu de 3,7 para 3 a cada mil nascidos vivos. Na 
mortalidade neonatal, de crianças entre zero e 27 dias, a taxa oscilou de 7,5 para 7,6 por 
mil nascidos vivos

Leia +

Comissão discute importância da neurociência na educação de 
pessoas com autismo

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discutiu em junho a 
importância da neurociência na educação de pessoas com autismo. “A educação 
autista envolve desafios singulares”, afirma o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), 
ao sugerir a realização do debate. O parlamentar lembra que as características do 
autismo são muito diversas, o que exige profissionais com preparo e metodologia 
adequados para alcançar bons resultados. “Alguns alunos precisam de mais cuidados, 
enquanto outros são mais independentes. Entretanto, todos exigem alguma atenção 
diferenciada.”

Leia +

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/17062021-Crianca-de-Minas-Gerais-ficara-com-familia-substituta-ate-o-julgamento-final-sobre-a-adocao.aspx
https://www.conjur.com.br/2021-jun-22/crianca-indenizada-ofensas-professora-peso
https://estado.rs.gov.br/mortalidade-infantil-no-rio-grande-do-sul-tem-queda-de-5-entre-2010-e-2019
https://www.camara.leg.br/noticias/774657-comissao-discute-importancia-da-neurociencia-na-educacao-de-pessoas-com-autismo/
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VACINAÇÃO

Como está a liberação das vacinas contra Covid-19 para crianças no 
Brasil?

No dia 11 de junho, o Governo de São Paulo liberou um boletim com informações 
importantes sobre a vacinação infantil contra a Covid-19. De acordo com Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butantan, foi solicitado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) o pedido de uso da CoronaVac em crianças acima de três anos, como ocorreu 
na China. “A vacina do Butantan, CoronaVac, também teve a sua aprovação para uso 
em crianças de 3 a 17 anos na China e essa documentação está sendo incorporada a 
nossa Anvisa.

Leia +

Coronavac é segura e induz resposta imune em crianças a partir de três 
anos, confirma estudo

Os dados do estudo de fases 1 e 2, anunciados no início do mês pelo próprio 
laboratório chinês, foram publicados oficialmente no dia 28 de junho, no periódico 
científico The Lancet Infectious Diseases.

Leia +

RS passa a vacinar todas as gestantes e puérperas, com ou sem 
comorbidades

Todas as gestantes e puérperas, maiores de 18 anos, com ou sem comorbidades, 
foram incluídas na vacinação contra o coronavírus no Rio Grande do Sul. Trata-se 
de uma população estimada em 117.541 mulheres que podem ser imunizadas com as 
vacinas Coronavac e Pfizer. A inclusão deste grupo no Plano Estadual de Vacinação 
contra a Covid-19 foi recomendada em nota conjunta publicada pela Secretaria da 
Saúde (SES) e Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul (Sogirgs).

Leia +

Senado aprova prioridade para lactantes e outros grupos na 
vacinação contra a Covid-19

Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou, no dia 15 de junho, 
projeto que determina a inclusão de gestantes, puérperas, lactantes, de crianças e 
adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade e de adolescentes 
privados de liberdade no quadro de grupos prioritários dentro da campanha de 
vacinação contra a Covid-19. A proposta altera a Lei n° 14.124, de 2021, que trata do 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O PL 2.112/2021 segue agora para 
a Câmara dos Deputados.

Leia +

https://bebe.abril.com.br/saude/como-esta-a-liberacao-das-vacinas-contra-covid-19-para-criancas-no-brasil/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification
https://tconline.com.br/coronavac-e-segura-e-induz-resposta-imune-em-criancas-a-partir-de-tres-anos-confirma-estudo/https://tconline.com.br/coronavac-e-segura-e-induz-resposta-imune-em-criancas-a-partir-de-tres-anos-confirma-estudo/
https://saude.rs.gov.br/rs-passa-a-vacinar-todas-as-gestantes-e-puerperas-com-ou-sem-comorbidades
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/15/senado-aprova-prioridade-para-lactantes-e-outros-grupos-na-vacinacao-contra-covid
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/////Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes/////

23/06 – Promoção da saúde como estratégia de 
Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes

Ana Luiza Tonietto Lovato – Política de Saúde de 
Adolescentes / Secretaria Estadual da Saúde; Maria Aparecida 
Bofill – Psicóloga / Coordenadora do Programa Municipal 
IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana e 
Membro do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) 
de Uruguaiana/RS; Dra. Betina Loitzenbauer da Rocha Moreira 
– Docente da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 

e Membro do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) de Uruguaiana/RS; 
Marivane Aparecida Carvalho da Rosa – Assessora Cipave e instrutora de Círculos de 
construção de paz; e Madalena Lucimar de Souza Silva – Pedagoga / Orientadora 
Educacional do Colégio Estadual Santos Dumont de Gramado/RS..

>> Acesse aqui <<

30/06 - A Lei n° 13.431/2017 e a construção dos fluxos 
de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência

Assistente Social Marleci Venério Hoffmeister – 
Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do 
TJRS; Delegado Thiago Albeche – Diretor da Divisão de 
Assessoramento Especial do Departamento Estadual de 
Proteção a Grupos Vulneráveis; e Jeferson Leon Machado 
– Presidente da Aconturs (Associação dos Conselheiros e Ex-
Conselheiros Tutelares do Estado do Rio Grande do Sul).

>> Acesse aqui <<

A defensora pública Dirigente do Nudeca realizou a abertura do evento e auxiliou 
na organização dos webinários realizados como membro do Ceevsca.

LIVES E WEBINÁRIOS

https://www.facebook.com/130171343728994/videos/953094458806142/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/SJCDH.RS.GOV/videos/
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/////Lançamento do livro “Trabalho 
infantil e trajetórias de vida punidas 
e encarceradas com medidas 
socioeducativas”/////

>> Acesse a LIve aqui <<

>> Download do livro <<

////Seguridade Social e Família – Saúde mental das crianças 
e adolescentes na pandemia/////

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara 
dos Deputados promoveu 
audiência pública para discutir 
os impactos da pandemia 
de Covid-19 na saúde mental 
de crianças e adolescentes. 
O debate foi uma iniciativa 
do deputado Diego Garcia 
(Pode-PR). Ele destaca que, 
com o fechamento das escolas 

e a adoção do ensino remoto, crianças e adolescentes não tiveram mais o contato 
físico diário com amigos e professores e passaram a ficar muito mais horas que o 
recomendável na frente de telas.

Participantes: A pediatra e coordenadora do Sentido da Vida na Prevenção do 
Suicídio, Marina Lemos; a secretária da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Angela Vidal Gandra da Silva Martins; a representante da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), Luci Yara Pfeiffer; o médico e professor voluntário do 
Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria, da Faculdade de Medicina de 
Botucatu (Unesp), José Manoel Bertolote; e a psicóloga e conselheira nacional de Saúde 
pela Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), Vitória Bernardes.

>> Acesse aqui <<

 https://youtu.be/zkPUDUa3lH8
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35875-trabalho-infantil-e-trajetorias-de-vida-punidas-e-encarceradas-com-medidas-socioeducativas
https://www.youtube.com/watch?v=cWrGG0QzL-A
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////II Seminário pela 
Erradicação do Trabalho 
Infanto-juvenil/////

A erradicação do trabalho infanto-
juvenil foi tema de seminário virtual 
realizado pela Coordenadoria da Infância 
e Juventude do RS (CIJRS) no dia 18 
de junho. A juíza do trabalho Bárbara 
Fagundes, do TRT-4, e a professora da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Alessandra Vieira, foram as convidadas do 
evento, que teve como debatedores a juíza-corregedora Nara Saraiva, titular da CIJRS, 
e o juiz do 1º JIJ da Capital, Daniel Barbosa.

>> Acesse aqui <<

////Webinário Drogas em debate: um enfoque multidisciplinar///

O Nudeca recomenda esse evento organizado pela 
EJEF do TJMG, em especial o terceiro e último painel. 

Todos os painéis foram ótimos, mas o último, 
conduzido por um Professor da UFRN, foi excepcional, do 
ponto de vista técnico e científico.

Os painelistas falam abertamente sobre o fracasso 
da “guerra às drogas” e sobre a necessidade de mudança 
dessa política, com descriminalização e regulamentação 
estatal.

>> Acesse aqui <<

https://www.youtube.com/watch?v=iB3-Mni9A14
 https://www.youtube.com/watch?v=Ki8YeH-Gi2g
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/////Paternidade/////
2021, 1h 49min, Comédia/Drama

Direção: Paul Weitz

Em “Paternidade”, após a esposa morrer no dia seguinte 
ao parto, Matt (Kevin Hart) imediatamente decide criar 
sua filha, sendo um pai absolutamente responsável. Mesmo 
com a tristeza de perder sua esposa, que também era sua 
namorada desde a época do ensino médio, ele faz um 
juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir 
todas as responsabilidades que cabem a um pai.

Baseado em uma história real.

/////Episódio “Nascimento” da série
“Corpo Humano: Nosso Mundo Interior”/////
2021, 51min, Documentário

Corpo Humano: “Nosso Mundo Interior” é uma série 
documental que mergulha no incrível universo dentro 
de cada um de nós para descobrir a biologia comum a 
todos os humanos. Apresentada por Jad Abumrad, do 
podcast “Radiolab”, a atração revela a ciência por trás 
do funcionamento de nossos corpos, cuja complexidade 
é ilustrada por relatos impressionantes de pessoas do 
mundo todo. No episódio indicado, somos levados a 
descobrir a ciência dos hormônios, fertilidade e muito mais, 
acompanhando casais enquanto eles lidam com os desafios 
e as maravilhas da gravidez e do nascimento.
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