
MPCE lança campanha de preservação da vida no

período de festas de fim de ano

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  (MPCE)

inicia nesta sexta-feira, dia 14, mais uma campanha

do  projeto  Vidas  Preservadas:  “A  Vida  é  um

Presente”.  Idealizada  pelo  Centro  de  Apoio  da

Infância e Juventude (CAOPIJ), pelo Centro de Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Acidente  do

Trabalho, Defesa da Cidadania, do Idoso, da Pessoa

com  Deficiência  e  da  Saúde  Pública

(CAOCIDADANIA)  e  por  entidades  parceiras.  Leia

Mais

Gênero  na  escola,  gestão  de  conflitos,
agrotóxicos e violência são temas debatidos em
workshops da Semana do MP
Dando continuidade à programação da Semana do
Ministério  Público,  foram  promovidos  mais  quatro
workshops na tarde desta quinta-feira (13/12), dois no
auditório da Procuradoria  Geral  da Justiça  (PGJ) e
dois no Plenário dos Órgãos Colegiados, abordando
os  seguintes  temas:  agrotóxicos,  gênero  e
diversidade,  segurança  pública  e  administração  de
conflitos. Leia Mais

MPCE recomenda fluxo de atendimento a famílias
de  adolescentes  em  cumprimento  de  medida
socioeducativa
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por
meio da 3ª Promotoria de Justiça de Iguatu, expediu
a Recomendação nº 016/2018 para a elaboração de
um  fluxo  de  atendimento  às  famílias  dos
adolescentes  em  cumprimento  de  medida
socioeducativa em meio fechado. O objetivo é alinhar
a forma como a família será atendida pela rede de
proteção  municipal  encarregada  pela  execução  de
políticas  públicas  na  área  da  infância  e  juventude.
Leia Mais



Outras notícias
14/12/2018 - Ação do MPCE requer afastamento do secretário de Educação de Ararendá
19/12/2018 - Vidas Preservadas: Inscrições abertas para curso de tanatologia

ATUAÇÃO DE OUTROS MINISTÉRIOS PÚBLICOS

MPSC – SANTA CATARINA
17 de Dezembro de 2018 

Liminar garante implementação de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes em 
Florianópolis
O Ministério  Público  de  Santa  Catarina  (MPSC)  obteve  medida  liminar  para  determinar  que  o  Estado
apresente,  no  prazo  de  15  dias,  um  cronograma  para  implementação  de,  pelo  menos,  oito  leitos
psiquiátricos para crianças e adolescentes em Florianópolis, e que estes leitos sejam ativados em até 90
dias. Leia Mais

MPSP – SÃO PAULO
19 de Dezembro de 2018

Acordo entre MPSP, Fundação Casa e Unicamp prevê saúde para jovens infratores
Representando o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, o coordenador do Centro de Apoio Cível
(CAO Civel), Tiago Zarif, assinou na manhã desta quarta-feira (19/12), em Campinas, convênio celebrado
entre o MPSP, a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa) e a
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Leia Mais

MPMG – MINAS GERAIS
20 de Dezembro de 2018

MPMG cobra do município de Juiz de Fora a disponibilização de professor de apoio para alunos da
educação especial
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Juiz de Fora, expediu Recomendação ao município e à Secretaria Municipal
de  Educação  para  que  seja  disponibilizado  professor  de  docência  compartilhada  para  alunos  que
comprovadamente careçam do acompanhamento, independente da série escolar que estiver cursando. Leia
Mais

MPAL – ALAGOAS
18 de Dezembro de 2018

Ministério Público reúne todos os Conselhos Tutelares de Maceió para discutir lei municipal que
trata das políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes.
O Coordenador do Núcleo de defesa da Infância e Juventude, promotor de justiça Ubirajara Ramos, titular da

44ª Promotoria de Justiça da Capital, coordenou uma reunião de trabalho com todos os Conselhos Tutelares

de  Maceió  e  os  membros  do  Conselho  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  para  discutir  alguns

aspectos  da  Lei  Municipal  nº  6.378,  de  6  de  abril  de  2015,  que  dispõe  sobre  a  política  municipal  de

atendimento a este público. Leia Mais



MPMG - MINAS GERAIS
10 de dezembro de 2018

Pesquisa em MG mostra que medida socioeducativa diminui chance de reincidência em crimes
O  adolescente  que  já  cumpriu  medida  socioeducativa  volta  menos  ao  crime  que  o  adulto  infrator.  A
reincidência juvenil chega a 30,1%, enquanto a taxa, entre adultos, é de 51%. Esses são dados de uma
pesquisa,  feita  em Minas  Gerais,  por  especialistas  em Ciências  Sociais  da  PUC,  sob  encomenda  do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Leia Mais

CURSOS E EVENTOS

Projeto Vidas Preservadas
Curso – Tanatologia: Vivências, Visualizações e Espiritualidade
Data 31 de janeiro (manhã e tarde), 1º de fevereiro (manhã e tarde) e 2 de fevereiro (manhã)
Local Auditório da ESMP

Rua Assunção, 1200 – José Bonifácio, Fortaleza - CE, 60050-011 
Realização Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará – ESMP
Público-alvo: Exclusivo para membros e servidores, colaboradores e estagiários do Ministério Público do 

Estado do Ceará.
Clique AQUI para se inscrever

ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS

DECRETO Nº 9.603, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 -  Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de
2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha
de violência.quipamentos públicos para o atendimento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de
violência.


