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FASE ATUAL -  INSCRIÇÕES PARA PRIMEIRA TURMA DE GRUPOS REGIONAIS 

Promotores e Promotoras de Justiça, titulares ou substitutos, podem fazer a inscrição através do formulário a 

seguir:  

https://forms.gle/VArKmLq9ZhuSPeey6  

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

ETAPA DATA 

REUNIÃO AMPLIADA 26/11/2020 

 Período de inscrição para a primeira turma de grupos regionais para 
implementação do Guia.   

26/11/2020 a 
29/01/2020 

Formação dos grupos regionais 01/02/2020 a 
12/02/2020 

Divulgação dos grupos regionais e da data da primeira reunião por meio dos e-
mails utilizados na manifestação inicial 

22/02/2020 

Encontros Regionais Março a Setembro 
de 2021 

Encerramento para apresentação dos resultados Outubro de 2021 

 

DETALHAMENTO 

Março a Setembro de 2021 – Encontros regionais:  
 

• Primeiro encontro: O foco será abordar a importância da implantação do programa de atendimento e da 
sensibilização dos gestores das políticas públicas locais; bem como definir sobre a forma de participação 
da equipe do NAT na assessoria para implantação do programa de atendimento.   

• Segundo encontro: o foco será a sensibilização dos gestores das políticas públicas locais para o tema, a 
elucidação dos aspectos protetivo e de responsabilização envolvidos no atendimento de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e a constituição da comissão intersetorial, cujos 
objetivos deverão ser apresentados nesta reunião;  

• Terceiro encontro: o objetivo será o acompanhamento da implantação do programa em cada comarca a 
fim de, a partir das dificuldades e desafios apresentados, realizar ajustes e construir soluções necessárias 
conjuntamente;  

• Quarto encontro: trata-se de um encontro de acompanhamento da implantação do programa, tal como 
o terceiro encontro;  

• Quinto encontro: o objetivo será a avaliação da efetividade do projeto.   
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Lembramos que o CAO realizou, no último dia 26 de novembro, REUNIÃO AMPLIADA conforme 

programação abaixo. 

 

 

Gravação disponível no link a seguir, mediante log in no portal do MPSP:  

 

https://web.microsoftstream.com/video/465e02f0-6af0-4c5b-8bb1-0725687ea163 ) 

 

 
9:30 - Abertura  
9:35 - Apresentação - Renata Rivitti, CAO Infância 
9:50 - Prioridade absoluta - Pedro Hartung – Coordenador Prioridade Absoluta, Instituto Alana 
10:00 - SGD amigável, sensível e acessível, intersetorialidade, municipalização e proteção integral – Ana 
Claudia Cifali, Instituto Alana 
10:10 - O enfrentamento da violência pela proteção - Carla Ferreira e Marina de Moraes do NAT-MPSP 
10:30 - Guia Operacional - fases do projeto e cronograma de trabalho, reuniões regionais - Renata Rivitti, 
CAO Infância 
10:40 - Prática - MP no fomento da rede e a articulação da rede - Marilis Cury, Diretora de Atenção Básica 
da Saúde de Jacareí 
10:50 - Prática - Dificuldades enfrentadas, suporte do GUIA e NAT - Bruno Simonetti, PJ de Guararapes 
11:00 / 12:00 - Perguntas e debates. 
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