ABRAMINJ
Comunicação da Abraminj
Juíza Federal participa de congresso
mundial sobre bullyn e audiência
com o Papa

A Juíza Federal da 35ª Vara da
Seção Judiciária de Minas Gerais
Simone dos Santos Lemos
Fernandes, que é filiada da
Associação Brasileira de Magistrados
da Infância e da Juventude – Abraminj,
participou nos dias 3 a 6 de outubro, a
convite da Potififíca Universidade
Gregoriana (Itália) do Congresso
Internacional ‘’A Dignidade do Menor
no Mundo Digital’’.
O evento teve como principal
objetivo a discussão e combate ao
bullyng cibernético entre crianças e
adolescentes em todo o mundo.
Além da juíza, participaram da
discussão 140 especialistas dos
campos acadêmico, empresarial e da
sociedade civil, além de lideranças
políticas e religiosas, engajados no
combate à exploração de crianças e
adolescentes online.
Após o congresso foi redigido uma
Declaração de Roma, e entregue ao
Papa Franciso por todos os
participantes, em audiência realizada
no Vaticano.
Nela o Papa expressou a
importância do enfrentamento aos
perigos vivenciados da internet, “É
preciso manter os olhos bem abertos e
enfrentar o aspeto obscuro da rede,
que se tornou um lugar propício para
os seguintes crimes: pornografia,
bullying, tráfico online de pessoas,
prostituição”, advertiu o pontifice.
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IV Fonajup
No dia 18 de outubro aconteceu a IV Edição do Fórum Nacional de Justiça
Protetiva (FONAJUP) em Ouro - Preto, Minas Gerais. O evento, que aconteceu
conjuntamente com o IX Encontro Brasileiro dos Magistrados da Infância e da
Juventude, contou com a participação de Juízes, Magistrados na área da infância
e juventude.
No evento foram discutidos e votados 11 enunciados que irão nortear a
atuação da justiça da infância e juventude. Foi debatido também o projeto de Lei
5859/2016, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Na mesma ocasião o Presidente da Abraminj, juiz Renato Scussel, aproveitou
para solicitar prioridade no orçamento e atendimento dos direitos da criança e do
adolescente.
“É preciso que nossos tribunais disponibilizem efetivamente verbas para a
infância e à juventude, aparelhando com varas especializadas nossas comarcas,
para que crianças e adolescentes possam receber atendimento eficaz e
prioritário, como manda a Constituição”, disse o juiz.

A Abraminj parabeniza a juíza Lavínia
Tupy, da Vara de Execução e Medidas
Socioeducativas do DF (VEMSE/DF),
por ter palestrado no Simpósio
Nacional em Socioeducação, em
Brasília (10/11). A juíza ministrou o
painel sobre o “Panorama da Execução
das Medidas Socioeducativas no DF:
reflexões” e apresentou resultados do
projeto da Vara: Banco de Dados da
VEMSE.

Na 76ª Edição do Encoge, realizada,
dia 26 /10, em Salvador (BA),
desembargadores de todo o Brasil
divulgaram a Carta de Salvador,
documento de conclusão dos temas
discutidos no evento. Nela há atenção
especial para a busca ativa de famílias
como ferramenta de fomento à adoção
tardia e implantação de programas de
acolhimento e apadrinhamento afetivo.

Eventos
O Fonajup divulgou nota para alertar sobre
as consequências negativas que podem
advir da aprovação da PLS 394/2017, que
objetiva modificar o ECA. Segundo a nota, a
retirada do instituto da adoção do
microssistema infantojuvenil, já
sedimentado no Estatuto, restringirá
indevidamente o conteúdo essencial do
direito fundamental à convivência familiar
na perspectiva da proteção integral

Apoiado pela Abraminj, o V Encontro do Fórum
Nacional de Justiça Protetiva, acontece dia
30/05/2018, em Bonito (MS). O evento reunirá
magistrados e juízes de todo o Brasil para discutir
assuntos relevantes relacionados à área de
proteção aos direitos da Infância e Juventude no
Brasil. O I Seminário Nacional sobre Crianças e
Adolescentes com Familiares Encarcerados
acontecerá nos dias 30/11 e 01/12 no Memorial
da América Latina. São Paulo (SP).
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