


A Força-Tarefa Infância

Segura (Fortis), vinculada

ao Departamento de

Justiça da Secretaria de

Justiça, Família e

Trabalho promoveu, no

dia Internacional da

Internet Segura, o

webinar "Infância (In)

Segura na Era Digital".

A reunião teve como

objetivo fortalecer as

políticas de proteção às

Infância (In) Segura na Era Digital -

09/02/2021

crianças e aos adolescentes na Era Digital, para o uso saudável,

responsável e seguro das tecnologias de informação e comunicação.



Comitê elaborou nota técnica n°06/2021
quanto ao atendimento de crianças e

adolescentes em tempos de Covid - 24/06/20

NOTA TÉCNICA nº 06/2021

A presente nota técnica tem

como objetivo orientar os

municípios para que efetivamente

todos os profissionais, incluindo

funcionários administrativos e

assemelhados que trabalham no

atendimento de crianças e

adolescentes em serviço de

acolhimento, institucional e

familiar, tenham prioridade na

imunização.



A menina e a adolescente na força-tarefa

infância segura do Paraná - 12/03/2021

A Força-Tarefa Infância

Segura promoveu, no dia 

 12 de março a 3ª Reunião

Extraordinária On-line com

o tema "A menina e a

adolescente na Força-

Tarefa Infância Segura no

Paraná", em alusão ao Dia

Internacional da Mulher.



A pandemia e os impactos na saúde e no bem-estar

de crianças e adolescentes - 07/04/2021

O Comitê Interinstitucional

Protetivo realizou, no dia 07 de

abril, uma live sobre "A pandemia 

 e os impactos na saúde e no

bem-estar de crianças e

adolescentes". Para conversar

sobre o tema, o Comitê convidou

profissionais da área que

expuseram pontos importantes

para auxiliar na compreensão do

assunto e como enfrentar essas

situações.



O Comitê Interinstitucional Protetivo realizou, no dia 08 de abril,

uma roda de conversa com a temática "Marco legal da primeira

infância". 

RODA DE CONVERSA - Marco legal da primeira

infância - 08/04/2021



NOTA TÉCNICA nº 04/2021 - Comitê
Interinstitucional Socioeducativo

A presente nota técnica tem como objetivo

orientar os municípios para que, dentro de sua

esfera de autonomia sanitária,  efetivamente

todos os profissionais, incluindo funcionários

administrativos e assemelhados que trabalham

no sistema socioeducativo, tenham prioridade

na imunização.



Medidas preventivas contra o COVID-19



Segurança da criança e do adolescente no

mundo digital - 31/05/2021

O Comitê

Interinstitucional

Protetivo realizou, no

dia 31 de maio, uma

live sobre "Segurança

da criança e do

adolescente no

mundo digital". Para

conversar sobre o

tema, o Comitê

convidou profissionais da área que expuseram pontos importantes para

auxiliar na compreensão do assunto e como enfrentar essas situações.



A presente nota técnica tem como objetivo reforçar

orientações e recomendações quanto ao atendimento de

crianças e adolescentes inseridos em serviços de

acolhimento, institucional ou familiar, no período de pandemia

da COVID-19, especialmente no que se refere às visitas de

familiares às crianças e aos adolescentes atendidos em

serviços de acolhimento, consoante ao contido na Nota

Técnica n° 001/2020.

NOTA TÉCNICA nº 08/2021



Precisamos agir agora para acabar com o

trabalho infantil - 14/06/2021

O CONSIJ/CIJ-TJPR realizou

uma live com o tema

“Precisamos agir agora

para acabar com o trabalho

infantil”. Para conversar

sobre o tema, o CONSIJ/CIJ

convidou profissionais da

área que expuseram

pontos importantes para

auxiliar na compreensão do 

 assunto e como enfrentar essas situações.



31 anos do Estatuto da Criança e do

Adolescente - 13/07/2021

O Tribunal de Justiça do Estado

do Paraná, por meio dos

Comitês Interinstitucionais

Protetivo e Socioeducativo de

Enfrentamento à Pandemia de

COVID 19, com apoio do

CONSIJ/CIJ, GMF e EJUD/PR,

realizou o evento: “31 Anos do

Estatuto da Criança e do

Adolescente: Estratégias

Interinstitucionais para a

Garantia de Direitos”.


