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TEMA: Prosas na Infância – Meninos do Trem - Treinamento sobre atendimento a crianças e 

adolescentes em viagens ferroviárias clandestinas 

1. DATA: 15/07/2021 

2. HORÁRIO: às 09:00 horas 

3. ÓRGÃO SOLICITANTE: GABPGJ / CAOp/IJ/ ESMP – MA 

PÚBLICO ALVO: Conselheiros Tutelares dos municípios impactados pela linha férrea (Carajás-São 

Luís).  

MODALIDADE: EAD 

JUSTIFICATIVA 

 

O CAOp/IJ, em apoio às Promotorias de Justiça de São Luís, Santa Luzia e Marabá vem 

acompanhando o deslinde das negociações em torno do embarque clandestino de crianças e 

adolescentes nos trens de carga da Vale que resultaram na formulação de acordo firmado no Maranhão 

em sede de Ação Civil Pública e no Pará através de Termo de Ajuste de Conduta. Devido a inegável 

necessidade de instrumentalizar a atuação de conselhos tutelares dos municípios impactados pela linha 

férrea (Carajás-São Luís) enquanto portas de entrada para o manejo inicial dos casos que venham a 

acontecer, a presente formação visa, portanto: contextualizar o problema; expor o que já foi feito; 

apresentar fluxograma e apontar os riscos e atuais demandas; instruir acerca da importância da atuação 

da rede de atendimento: diagnóstico dos motivos e mapeamento das oportunidades para sanar os 

problemas, elaboração do plano de atendimento individual, bem como a atuação pontual em caso de 

recambiamento e abordar formas de prevenção de outras incidências. 

METODOLOGIA 

 

O Prosas na Infância foi idealizado para facilitar a troca de informação, conhecimento, análise e 

aprimoramento da prática cotidiana das Promotorias da Justiça da Infância e Juventude e demais 

instituições do Sistema de Garantia de Direitos, favorecendo um espaço de diálogo e interação entre o 

Ministério Público e demais atores por meio de roda de diálogo e webinário. O evento ocorrerá por 

meio de videoconferência na plataforma virtual Google Meet e Youtube, que pode ser acessada via 

dispositivos móveis ou computador, com 3h00 de duração, o link para acesso à sala virtual será 
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encaminhado no dia do evento para os inscritos. A videoconferência é uma tecnologia que permite a 

interação dos participantes, recriando as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca de 

conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas. 

MATERIAL AOS CURSISTAS: 

1. cartazes e folders; 

2. relação de agentes de relação com a comunidade - RC's (Vale); 

3. fluxograma; 

4. modelos dos formulários de requerimento: encaminhamento, passagem e hospedagem. 

 

PROGRAMAÇÃO  

 

09h00 - ABERTURA: fala de boas-vindas e abertura do evento 

Ana Luiza Almeida Ferro   

 Promotora de Justiça auxiliar da Escola Superior do Ministério Público; 

 Jurista, professora, historiadora, poeta e conferencista internacional; 

 Pós-doutora em Derechos Humanos en perspectiva comparada: Brasil y España (2018), pela 

Universidad de Salamanca. Mestre (2002) e Doutora (2006) em Direito (Ciências Penais), pela 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 

 Graduada em Letras, Licenciatura, habilitação em Língua Inglesa (1988), e em Direito (1993), 

pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 

 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Professora de Direito da Escola Superior do 

Ministério Público do Maranhão (ESMP/MA); 

 Membro efetivo da Academia Maranhense de Letras (AML), da Academia Maranhense de 

Letras Jurídicas (AMLJ), da qual foi Presidente (2011-2013), e da Academia Caxiense de 

Letras (ACL), membro fundador da Academia Ludovicense de Letras (ALL), membro 

honorário da Academia Paraibana de Letras Jurídicas (APLJ), membro correspondente da 

Academia Cearense de Letras (ACL) e do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina 

(IHGSC); 

 Integrante da Comissão Gestora do Programa Memória Institucional do Ministério Público do 

Estado do Maranhão. 
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Dr. Gleudson Malheiros Guimarães  

 Coordenador do CAOp/IJ; 

 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Açailândia. 

 

09h10 – Exibição do vídeo institucional produzido pelo MPMA, sobre a temática. 

 

PALESTRANTES 

 

09h15 – Márcio Thadeu Silva Marques (MPMA) - Apresentação do histórico da demanda – 

contextos e fase judicial, até chegar ao acordo firmado. 

 Promotor de Justiça Titular da 37ª PIJ São Luís; 

 1° Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de São Luís e Professor da Escola Superior 

do Ministério Público; 

 Especialização em Direitos Difusos, Coletivos e Gestão Fiscal pela Escola Superior do 

Ministério Público do Estado do Maranhão. 

 

09h45 – Alexssandra Muniz Mardegan (MPPA) - Abordagem sobre a obrigatoriedade de 

atendimento dos termos do acordo pela rede de atendimento. 

 

 Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Marabá/PA 

 Foi Defensora Pública do Estado do Estado do Pará, atuou no Núcleo de Atendimento 

Especializado da Criança e do Adolescente; 

 

10h15 – Exibição do vídeo sobre riscos produzido pela Vale 

 

10h20 – Ozilea Souza Costa - Exposição sobre o plano de atendimento perante os casos concretos. 
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 Psicóloga do Ministério público do estado do Pará – lotada nas Promotorias de Justiça de 

Marabá-PA; 

 Mestre em Psicologia pelo Programa de Pos-graduação e Pesquisa pela Universidade Federal 

do Pará; 

 Especialista em Saúde Mental; 

 Professora do Curso de Psicologia da Faculdade Carajas/Marabá-PA; 

 Psicanalista em formação, atua na área clínica e jurídica, desenvolve estudos de Psicanálise e 

de temas da Psicologia jurídica: infância e juventude, violência doméstica/sexual, 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação em sala virtual; 

 Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas abordadas. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O evento deve ter o chat ao vivo privado, sendo colocada uma mensagem automática de que os envios 

de perguntas e comentários deverá ser direcionado para o número de WhatsApp da 37ª PIJ: 98 

32191957 
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