PROJETOS

OBJETIVO

1. #UMA NOVA ESCOLHA

Realizado em parceria com a Câmara Municipal de
Manaus, visa a oferta de cursos profissionalizantes
para adolescentes, oportunizando aos mesmos
adquirir conhecimento e habilidade para auxiliá-los
na formação e preparação para ingresso no mercado
de trabalho, respeitando sua condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.

2. ACOLHENDO VIDAS

Acompanhamento às gestantes junto ao Juizado da
Infância e Juventude Cível da Comarca de Manaus:
trata-se de uma ação interventiva operacional junto
às mulheres que, no período de gravidez ou
puerpério (pós-parto) intentam entregar seus filhos
em adoção.

3. APADRINHAMENTO AFETIVO

Visa Proporcionar às crianças com idade igual ou
superior a 7 (sete) anos e adolescentes, que se
encontram sob medida protetiva de acolhimento, ou
criança de qualquer idade, caso apresente alguma
deficiência e que seja de difícil colocação em família
substituta, o conhecimento da convivência da vida
em família, vivenciando situações cotidianas, ou
assegurar seu provimento material oriundo das
necessidades básicas.

4. ENCONTRAR ALGUÉM

Através da Busca Ativa realizada pelas Varas da
Infância em todo o Brasil, a Coordenadoria, visa com
este projeto, minimizar os danos causados com a
medida protetiva de acolhimento quando há delongas
face a não aceitação do acolhido pelos pretendentes a
adoção, devido à idade, condição de saúde etc.

5.
ESPAÇO
DE
SOCIOEDUCAÇÃO

VIVÊNCIAS

EM Por meio de parceria com a Universidade Federal do

6. JORNADA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Amazonas – UFAM, o projeto busca a promoção de
espaços de troca de vivências e experiências entre as
equipes técnicas responsáveis pela execução de
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto dos
CREAS de Manaus, por intermédio de um projeto de
extensão interinstitucional.
O projeto conta com a colaboração e participação
de diversos parceiros públicos. Uma rede que
trabalha a inclusão, a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico. Provendo assim, palestras de
instrução acerca do Judiciário Amazonense e
demais serviços voltados à criança e ao
adolescente.

7. JUSTA MEDIDA

O projeto visa avaliar e acompanhar as situações
pessoais, processuais e procedimentais do
adolescente em conflito com a lei, a partir da Guia de
Execução, para cumprir medida socioeducativa em
meio aberto e em semiliberdade.

8. LEGAL! TÔ DOCUMENTADO

A Coordenadoria vislumbrou a necessidade da

expedição da Carteira de Identidade e do CPF no
mesmo ato, no âmbito das unidades acolhedoras.
Evidenciando o princípio da igualdade de todas as
crianças e adolescentes, compreendendo-os como
seres humanos sem distinção alguma, mesmo aos
que se encontram em categorias distintas por estarem
em situações sociais e econômicas diferenciadas,
conforme estabelecido no ECA.

9. CAPACITAÇÃO DOS ATORES DA REDE O presente projeto tem como escopo firmar
DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO articulação entre o Tribunal de Justiça,
ADOLESCENTE
especificamente os setores que atuam no âmbito
da infância e juventude, e as redes de proteção
integral na área da Infância e Juventude.
10. PROJETO - CAPACITAÇÃO
REGIÃO METROPOLITANA

PARA Aprimorar a prestação jurisdicional na área da
infância e juventude dos Municípios da região
Metropolitana de Manaus, por intermédio de
capacitação dos magistrados, servidores,
estagiários e rede de atendimento à infância e
juventude

11. PROJETO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO Criar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado
– SOCIOEDUCATIVO
do Amazonas Programa de Estágio em condição
de Aprendiz para adolescentes vinculados à Vara
de Infância e Juventude Infracional.

