
16ª   REUNIÃO   ONLINE   –   SISTEMA   INTEGRADO  DE   MONITORAMENTO   –   AÇÃO 
 7   PACTO   INFÂNCIA   SEGURA   +   COMITÊ   PROTETIVO  TJ/PR  

Data: 06.07.2021 (Terça, 10h às 11h)

Pauta Única: Conteúdo para infográficos – Fortis

Canal   da   Reunião:   Plataforma   Google   Meet  -  https://meet.google.com/yak-sbie-ibv

Moderação: Cineiva Tono (SEJUF/DEJU).   

Público-Alvo: Responsáveis técnicos e   Representantes  da  Força  Tarefa  Infância 
 Segura/Comitê   Protetivo   TJ-PR.     

Participantes: 
SEJUF DEJU (Cineiva Tono, Jacqueline Monteiro)
SESP (Gladison Marques)
CELEPAR (Manoel Flavio Leal)
SESP PC (Ellen Victer)
CEDCA (José Wilson Souza)
SESA (Carla Aguiar)
OAB (Cassia Bernardelli)

Conteúdo: 

SEJUF/DEJU - Cineiva Tono: Deu início a reunião dando as boas vindas;
Indagou a todos os presentes sobre que dados e informações seriam importantes
trazermos para um infográfico a ser divulgado para profissionais da área da rede de
proteção e para a população em geral? Exemplo: o aumento da violência contra
meninas no período da pandemia e nós gostaríamos de fazer esse comparativo com
o ano anterior, assim como a questão do aumento de violência contra bebês e
crimes cibernéticos.
SESP PC - Ellen Victer: Esses infográficos seriam vinculados em cards? Para
quem posso encaminhar as informações que acredito que devem constar?
SEJUF/DEJU - Cineiva Tono: A vinculação será para dar destaque a esses
números. Penso em contarmos com a CELEPAR para elaboração do design gráfico
dos infográficos. Deve estar pronto para o vídeo do dia 13 de julho, evento TJPR.



CELEPAR - Manoel Flávio Leal: A questão de construir os gráficos, podemos
ajudar a construir mas não temos a expertise de design. Podemos montar, mas na
questão da arte não temos como fazer.
CEDCA - José Wilson Souza: Tomar cuidado com o que pode ou não ser
divulgado. Dar visibilidade aos crimes que estão acontecendo nesse período, em
especial o fato de baixa denúncia, não está chegando os dados nas autoridades.
SEJUF/DEJU - Cineiva Tono: Quanto a violência doméstica, em alguns momentos
se verificou a redução das denúncias de violência contra crianças mas aumentou o
de violência contra mulher. Realizamos uma reflexão conjunta entre esses dois
dados.
Outro dado a se levantar é o do abandono escolar, neste ano de 2020, qual foi a
porcentagem de abandono escolar.
CELEPAR - Manoel Flávio Leal: Os números de ocorrência a violência doméstica
não se alteraram. Em números de ocorrências não conseguimos mostrar isso, com
os números de BOs, não podemos afirmar isso, precisa de várias fontes para medir.
SESP - Gladison Marques: Os registros foram feitos de forma eletrônica permitindo
uma redução da cifra negra.
SESP PC - Ellen Victer: Os dados não mostram esse aumento, acabamos
atribuindo a subnotificação. Os dados do B.I. são importantes, mas não refletem a
realidade.
SESP - Gladison Marques:

- Não houve aumento significativo com base nos dados de BOs, o que não
implica que os dados estejam bons, continuam altos.

- É necessário fazer um estudo mais aprofundado para ver a possibilidade de
cruzar esses dados.

SEJUF/DEJU - Cineiva Tono: Verificar a possibilidade de cruzar os dados de
crimes de violência doméstica que ocorreram em casas com crianças.
SESP - Gladison Marques: Não seria possível com os dados da plataforma. Talvez
em algum outro momento do processo possamos construir essa possibilidade.
SESP PC - Ellen Victer: Não sei se o B.I. já conseguiu extrair essa informação pois
é recente a mudança da ficha do BO da violência doméstica que consta como
campo a ser preenchido o fato de terem crianças residindo no local da violência.
SEJUF/DEJU - Cineiva Tono: verificar em que ponto está a implementação dessa
ficha.
SESP - Gladison Marques: No B.I. a podemos buscar desde 2016. A seleção é
intuitiva podendo selecionar ano, dia, mês e hora, envolvidos por situação,
ocorrência por data, município e ambientes macro.
SEJUF/DEJU - Cineiva Tono: Que dados poderia a SESA fornecer para
infográficos a serem publicizados, e exemplo de violência alto gerada.



Quanto aos crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes, a SESP pode
fornecer esses dados? Como podemos ter esse dado sistematizados com antes e
depois da pandemia?
SESP - Gladison Marques: É possível sim tabular pelo ambiente internet. Quanto
ao aliciamento tem que ver com a polícia civil e não temos acesso a dados da
polícia científica.
SESP PC - Ellen Victer: Só tem crime de aliciamento, não tem como saber se foi
pela internet. As informações do PPJE não são muito fidedignas.
SEJUF/DEJU - Cineiva Tono: Dados da Gravidez na adolescência seriam
importantes também, para além dos dados trazidos pelas pesquisadoras da Frete
Feminista, se esses dados se confirmam pela SESA.
SESA - Carla Konieczniak Aguiar (via Chat): Cineiva, foi feita uma média dos
últimos 10 anos...Mas percebemos uma redução. Temos dados mais atuais

Encaminhamentos:
- Verificar em que ponto está a implementação dessa ficha;
- Envio pela SESA dos dados atualizados sobre gravidez na adolescência;
- Envio pela SEED dos dados sobre abandono escolar no ano de 2020.

Elaborada por Jacqueline Silva Monteiro, Residente Técnica.

Curitiba, 06 de Julho de 2021.

Cineiva Tono
Gerente de Projetos – DEJU/SEJUF


