Prezado Gestor,

Em decorrência da situação de pandemia declarada pela Organização
Mundial da Saúde, o Instituto Mirim em consonância com as diretrizes do ECA,
CONANDA e NUDECA no dia 27 de março enviou comunicado às empresas
parceiras suspendendo as atividades práticas dos mirins aprendizes e executivos
até o dia 13 de abril.
Considerando o retorno parcial das atividades comerciais, empresas e órgão
públicos da cidade, esse Instituto contatou os parceiros sociais entre os dias 13, 14,
15, 16 e 17 de abril sobre equipamentos de proteção individual, horário de
funcionamento da empresa, escalas de trabalho, bem como sobre as funções
desempenhadas pelos adolescentes, com o intuito de orientar os parceiros e ainda
garantir o retorno seguro dos adolescentes às atividades práticas, as quais iniciaram
gradativamente em 14/04/2020.
Informamos que, no dia 18 de abril de 2020, o NÚCLEO INSTITUCIONAL DE
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (NUDECA),
emitiu uma manifestação técnico-jurídica com o assunto: “SUSPENSÃO DAS
ATIVIDADES PRÁTICAS DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO INSTITUTO
MITIM DE CAMPO GRANDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
CORONA VÍRUS – COVID 19”
Em síntese, a manifestação recomenda ao Instituto Mirim de Campo Grande,
atenção ao art.227 da Constitutição Federal, o qual garante a crianças e
adolescentes, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais: à vida, à saúde, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão e ainda, que SUSTENTE A SUSPENSÃO das
atividades profissionais que envolvam deslocamento de adolescentes (prestação de
serviços nas sedes dos parceiros sociais) até início do mês de maio, seguindo
cronograma das Secretarias de Educação Estadual de Mato Grosso do Sul e
Municipal de Campo Grande, prorrogando assim, as medidas de isolamento social
dos mirins aprendizes e executivos, a fim de reduzir as chances de contágio e
disseminação do coronavírus, tanto entre o/as adolescentes quanto os/as
técnicos/as responsáveis ao seu entorno.
Sendo assim, o Instituto Mirim de Campo Grande retoma a medida adotada
em 27 de março e SUSPENDE novamente as atividades práticas dos mirins
aprendizes e executivos ATÉ 06 DE MAIO DE 2020.
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