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Nesta edição

Comitê Nacional faz análise
sobre os 27 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Leia a nota das Redes de
Defesa sobre a reestruturação
do Disque 100.

Confira as atividades de
mobilização do 18 de Maio
pelo Brasil.

Aconteceu entre os dias 8 e 12 de Maio, a semana de mobilização nacional das redes 
na pauta do 18 de Maio – dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes. O encontro aconteceu em Brasília, em parceria entre a ECPAT Brasil e o 
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual.

Foram cinco dias de articulação, fortalecimento, reflexão e de geração de acúmulo 
entre grupos, entidades e movimentos filiados as redes nacionais. 

Durante o encontro, o Comitê Nacional realizou sua Assembleia, nos dias 10 e 11. Na 
ocasião foi discutida a proposta de nova estrutura do Comitê Nacional, escolha das 
novas coordenações colegiada e executiva, além da análise da nova conjuntura.

Foi reforçado que os representantes estaduais dos Comitês, Fóruns e Redes no 
Comitê Nacional devem ser membros de entidades da sociedade civil, garantindo a 
representação da sociedade civil na entidade nacional.

Comitê Nacional se reúne em Assembleia e discute nova estrutura
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27 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente 

“O mundo não é... está sendo”
- Paulo Freire

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, é um conjunto de normas do 
ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral de crianças e 
adolescentes. Ratificado em 13 de julho de 1990, de autoria do Congresso Nacional e assinado 
pelo então Presidente Fernando Collor de Melo, contou com diversos redatores como o 
Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, Ruth Pistori e Paulo Afonso Garrido, entre outros. 

A Constituição Cidadã de 1988 contribuiu para o cenário que propiciou a elaboração do ECA. 
O artigo 227, que originou o ECA, foi inserido nessa constituição através de uma Emenda 
Popular com mais de 1 milhão de assinaturas, o que demonstrava o anseio da população 
brasileira pela substituição do antigo “Código de Menores” e da “Doutrina da Situação Irregular” 
por uma lei que, de fato, defendesse, garantisse e promovesse direitos de crianças e 
adolescentes no Brasil. A ruptura substancial com a tradição do menor latino-americano se 
explica fundamentando-se na dinâmica particular que rege os três atores fundamentais do 
Brasil na década de 80: os movimentos sociais, as políticas públicas e o mundo jurídico. 
(MENDÉL, 1998, p. 114)

Criado em pleno processo de redemocratização do Brasil, esse marco legal regulatório dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes trouxe a implantação dos Conselhos Tutelares, 
importante instituição que contribui para o acesso de crianças e adolescentes a seus direitos, 
e dos Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescentes em níveis municipal, estadual e 
nacional, essencial para a criação, implantação e controle social das políticas públicas voltadas 
para o público Infanto-Juvenil.

Em seus dois livros (o 1° tratando da proteção dos direitos fundamentais às pessoas em 
desenvolvimento e o 2° tratando dos procedimentos protetivos) essa lei internalizou normativas 
internacionais dadas pela “Declaração dos Direitos da Criança” e pelas “Diretrizes das Nações 
Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil”. Além de trazer o paradigma da crianças e 
adolescente como “sujeitos de direitos”, “em peculiar situação de desenvolvimento” e 
estabeleceu que elas seriam a “prioridade absoluta” na elaboração dos orçamentos e políticas 
públicas. Algo ainda não alcançado quase trinta anos depois.

O Estatuto recebe críticas diárias e ataques contínuos desde a sua criação, a elite brasileira e 
os movimentos reacionários utilizam-se do sensacionalismo midiático e da falta de 
conhecimento de grande parcela da população sobre essa lei para atacar esse conjunto 
normativo que visa igualar em direitos crianças e adolescentes de todas as classes sociais, 
raças/etnias e regiões do país. Cenário esse que leva muitos brasileiros a replicar o discurso 
equivocado de que o ECA defende bandidos. Mas essa é uma lei que propicia direitos àqueles 
que mais precisam.

 
Um estudo recente do Conselho Nacional de Justiça revelou o perfil geral dos adolescentes em 
conflito com a lei, são eles oriundos de um contexto de risco pessoal e social, negros e pardos, 
em situação de defasagem escolar e envolvidos com  drogas. O ECA estabelece 6 (seis) 
medidas socioeducativas a serem aplicadas a adolescentes em conflito com a lei; 1-) 
Advertência; 2-) Reparação de Danos; 3-) Prestação de Serviços à Comunidade; 4-) Liberdade 
Assistida; 5-) Semiliberdade 6-) Privação de Liberdade. Todas visando reinserir na sociedade 
esses adolescentes como cidadãos e com maior sucesso nesse propósito do que o sistema 
carcerário ao qual está submetida a população adulta. O “Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias” de 2014, revela que 622 mil cidadãos brasileiros estão 
encarcerados. O que demonstra que igualar as condições dos adolescentes aos adultos não 
impedirá que os mesmos entrem em conflito com a lei, já que não se observa essa realidade 
na população adulta. Nesse mesmo ano o número de adolescentes em privação de liberdade 
no país já chegava a 24.628, e sua maioria por infligir danos ao patrimônio público, furto ou 
roubo, diferente do discurso sensacionalista das mídias que induz o povo a acreditar que os 
adolescentes infratores são todos assassinos e estupradores. 

O Plano Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de 2011 – 2020 e os 
diversos movimentos da sociedade civil, assim como alguns atores do poder público e do 
empresariado social, tem dado fôlego àqueles que acreditam e defendem que somente a 
aplicação integral do previsto nessa lei dará às crianças e adolescentes um ambiente de 
proteção que propiciem o seu desenvolvimento pleno e o acesso a todas as políticas que o 
tornarão cidadãos em sua plenitude. 

É preciso que as vozes que defendem os direitos de crianças e adolescentes continuem a se 
manifestar e que os militantes da área da infância e adolescência não percam a capacidade de 
se indicar e de mobilizar seus pares para a luta. Ainda mais em um cenário de crise política e 
econômica que atinge as populações mais carentes e frágeis. Entre elas as crianças e 
adolescentes. Lutar para que se instaure no país um governo legitimamente eleito pelo povo e 
para que reformas políticas não cassem os direitos dos mais pobres é essencial para que as 
crianças e os adolescentes cresçam em um ambiente de proteção e tenham acesso a políticas 
públicas de qualidade. 

Moisés Barbosa Ferreira Costa
Coordenador Geral da Associação Circo Belô

Coordenação Executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes
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Seminário marca as mobilizações de enfrentamento à 
violência sexual contra crianças e adolescentes

O evento fez parte das estratégias de mobilização em torno do 18 de Maio, Dia 
Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e marca a 
urgência de colocar em debate o assunto. Segundo dados do Disque 100 (Disque 
Direitos Humanos), em 2016 foram registradas 144.580 denúncias de violações de 
direitos de meninos e meninas. Deste total,  15.707 denúncias estavam relacionadas à 
violência sexual.
 
Para falar a respeito das “Reflexões sobre o Direito ao Desenvolvimento de uma 
Sexualidade Segura e Saudável de Crianças e Adolescentes e os Mecanismos 
Protetivos”, foram convidados Carolina Arcari, do Instituto Cores; Gracielly Delgado, do 
Departamento de Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde; e Fabiana 
Gorenstein, representando o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O 
painel foi moderado por Lídia Rodrigues, representante da Rede ECPAT Brasil.
 
No período da tarde, Perla Ribeiro, representante da Secretaria de Estado de Políticas 
para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, coordenou o painel “O 
Sistema de Garantia de Direitos nos crimes sexuais contra criança e adolescente: os 
desafios, os avanços e as propostas de mudanças na legislação vigente”. Para debater 
o tema estiveram presentes: Liz-Elainne Mendes, do Núcleo de Enfrentamento à 
Violência e à Exploração Sexual contra a Criança e o Adolescente (Nevesca); 
Fernanda Falcomer, do Núcleo de Estudos e Programas na Atenção e Vigilância em 
Violência (Nepav), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; e Paula Sacchetta, do 
projeto “Precisamos Falar do Assédio”.
 
Karina Figueiredo, secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, pontua que "o nosso desafio é 
avançar na discussão sobre os direitos sexuais, da educação sexual como estratégia 
de prevenção a violência sexual."

Participaram profissionais da área do atendimento, representantes do Comitê Nacional 
de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, além de 
convidados e estudantes.

Todas as apresentações utilizadas no evento estão disponibilizadas para consulta no 
site www.facabonito.org.br/downloads, sendo proibida a reprodução em outros meios 
sem autorização dos autores.

A Procuradoria Geral da República 
(PGR) sediou, no dia 12 de maio, o 
Seminário Nacional “O Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes no contexto da Proteção e 
Promoção de Direitos Sexuais: Velhos 
dilemas, novas Saídas?”. A atividade, 
promovida pelo Comitê Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes e a Rede 
ECPAT Brasil, contou com o apoio da  
Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão (PFDC), do Ministério Público 
Federal.
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Comitê Nacional realiza a entrega de mais uma edição 
do Prêmio Neide Castanha
Além do Seminário, também fizeram parte das atividades nacionais do Comitê 
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a 
cerimônia oficial de entrega aos agraciados do Prêmio Neide Castanha e o Show Pela 
Vida - 17 anos de mobilização.   

Sobre o Prêmio

Trata-se de uma realização do Comitê Nacional com o objetivo de homenagear 
personalidades e instituições que se destacaram na defesa intransigente dos direitos 
de crianças e adolescentes, em especial dos direitos sexuais. A Cerimônia Oficial de 
entrega da sétima edição do Prêmio foi realizada no dia 18 de Maio de 2017, na 
Câmara dos Deputados em Brasília.

Além dos agraciados nas categorias a Comissão Julgadora também homenageou na 
pessoa de Casimira Benge, o Programa de Proteção do UNICEF no Brasil e Angelica 
Moura Goulart. Angelica foi presidiu o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA) e foi secretária nacional de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, dirigiu por mais de 20 anos a Fundação Xuxa Meneghel, no Rio de Janeiro, 
atuou também na Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI) e no Grupo Gestor da 
Rede Não Bata, Eduque.
 
Show pela Vida

Já o Show pela Vida aconteceu no Parque da Cidade em Brasília, no dia 20 de Maio e 
contou com a participação de cerca de 2000 crianças e adolescentes. Karina 
Figueiredo, Secretária Executiva do Comitê Nacional, instituição que promove as ações 
de mobilização há 17 anos, afirmou: "um dos marcos do 18 de maio é ter a atividade 
com crianças na perspectiva de trabalhar a autodefesa, a autoproteção, no intuito de 
que possam se aproximar do debate e trabalharmos junto delas no foco da prevenção 
da violência".

Agraciados:

Boas Práticas: Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio;
Produção de Conhecimento: Marista Brasil Centro Norte/IMAS;
Cidadania: Luiz Castro de Andrade Neto;
Comunicação Digital: Karyna Rangel - Canal Girl Power;
Protagonismo de Crianças e Adolescentes: Projeto PASES;
Responsabilidade Social: Accor Hotels.

Veja mais do fotos do evento clicando aqui:
https://www.facebook.com/pg/facabonito/photos/?tab=album&album_id=1342458315802088
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As Redes de Defesa de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, representados pelo Comitê 
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a Rede Ecpat Brasil, 
ANCED – Associação Nacional de Centros de Defesa da Criança e do Adolescente e demais 
organizações da sociedade civil vem lutando arduamente pelo fortalecimento das políticas públicas no 
país, tendo como resultados alguns avanços na última década, com destaque para a criação do Disque 
100 – Disque Direitos Humanos, coordenado pelo Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos do Ministério dos Direitos Humanos - MDH.

Entretanto, esse serviço consolidado ao longo dos últimos 20 anos, a partir do serviço 0800990500, que 
nasceu na ABRAPIA/RJ, e tem sido construído de forma democrática e participativa, está ameaçado 
quando nos deparamos com os últimos direcionamentos do Governo Federal, por meio da Minuta de 
Decreto de Estrutura Regimental do MDH, em tramitação na Casa Civil.

O referido Decreto reestrutura e enxuga o Departamento específico que foi criado para formular e 
promover uma política de acolhimento, tratamento e monitoramento de denúncias e reclamações sobre 
violações de direitos humanos, bem como para atuar na mediação e resolução de tensões e conflitos 
sociais, em articulação com o Ministério Público, com os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e 
Executivo Federal, que é a Ouvidoria de Direitos Humanos.

As conquistas previstas na legislação ainda apresentam grande distância da realidade, contudo os 
avanços na garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, têm na Ouvidoria um grande 
articulador, em especial por meio do Disque 100.

O Disque 100 é considerado, atualmente, o principal mecanismo de proteção dos Direitos Humanos, não 
só do público infanto-juvenil, mas de outros públicos em situação de vulnerabilidade e violações de 
direitos e se consolida como um importante canal de interlocução entre o poder público e a sociedade, 
no Brasil.

A equipe de gestão do Dique 100, que está na Ouvidoria de Direitos Humanos, é responsável pela 
articulação da rede para recebimento das denúncias, pelo funcionamento do fluxo, monitoramento, tem 
um canal de escuta especializada para situações complexas, faz formação continuada da equipe, além 
de outras atividades.

Repudiamos a possibilidade de enfraquecimento deste Serviço, em um gesto de esvaziamento desta 
política pública, o que representaria um lamentável retrocesso e uma invisibilidade das violações de 
direitos humanos no país, em especial de crianças e adolescentes. Uma vez que, a estrutura proposta 
na referida minuta de Decreto não contempla a coordenação do serviço de atendimento Disque Direitos 
Humanos (Disque 100).

Ressaltamos que a garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes não pode ser enfraquecida 
ou esvaziada. Existem importantes ações realizadas pela Ouvidoria de Direitos Humanos, na gestão do 
Disque 100 que precisam ser fortalecidas em investimentos e cumprimento da legislação vigente.

Em observância à prioridade absoluta preconizada no Artigo 227 da Constituição Federal, na Convenção 
dos Direitos da Criança que o Brasil é signatário e no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que 
completa 27 anos, REAFIRMAMOS O POSICIONAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA ATUAL 
ESTRUTURA DA OUVIDORIA DE DIREITOS HUMANOS E DO DISQUE 100.

Assinam a nota:

Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes
Rede Ecpat Brasil
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília

Nota sobre a restruturação do disque 100

NOTA PÚBLICA
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Blitz Educativa: #EuProtejoPiauí no cruzamento da Avenida 
Frei Serafim com a Rua Coêlho de Rezende

As ações do 18 de maio no Piauí 
começaram ainda em março, culminando 
com as ações que atingiram quase 100% 
dos 224 municípios piauienses. A 
ASA/Casa de Zabelê coordenou a 
programação em Teresina que envolveu 
e contou com a participação de gestores, 
técnicos da Assistência Social Municipal 
e Estadual, bem como a presença do 
Ministério Público, Conselheiros 
Tutelares, Faculdades, e adolescentes 
atendidos nos diversos serviços da rede 
local.
 
A Casa de Zabelê desenvolveu no dia 19 
de maio uma formação sobre violência 
sexual para Orientadores Sociais, APS’s 

e Educadores Sociais dos CREAS e 
CRAS de Teresina, envolvendo 70 
pessoas com o objetivo de oportunizar 
aos profissionais o estudo sobre a 
temática da violência sexual.
 
Durante todo o mês de maio, o Projeto 
Girassol esteve realizando nas escolas 
oficinas sobre a violência sexual, 
atingindo neste mês 200 (duzentos) 
alunos da rede estadual e municipal de 
ensino. Ao longo do mês de maio, as 
ações continuam sendo realizadas na 
rede de atendimento sócioassistencial, 
como: hospitais, escolas, casas de 
acolhimento, dentre outras.

Campanha do 18 de Maio 
em João Pessoa/ Paraíba
 
A semana do 18 de Maio foi realizada 
através da Rede Estadual de 
enfrentamento a violência sexual contra 
crianças e adolescentes – REDEXI, as 
ações foram todas com o objetivo de 
sensibilizar a população a cerca da 
temática da violência sexual contra 
crianças e adolescentes. O público foi 
diverso tanto nas abordagens quanto 
ouvintes das ações. Foi realizado flash 
mobile no Parque Sólon de Lucena, 
Lagoa, e oficina em escolas com 
adolescentes da rede pública municipal 
em parceria ao CRAS, CREAS e com a 
rede de proteção nas abordagens aos 
passageiros da estação de trem. A ação 
já é feita há anos na estação de João 
pessoa e região metropolitana.

Mato Grosso do Sul promove 
ações do 18 de Maio
 
Foi realizado em Mato Grosso do Sul 
uma ação coletiva do 18 de maio por 
meio do COMCEX e seus membros 
reunidos em ações na capital e no 
interior, através de: rodas de conversa, 
seminários, colóquios, panfletagem e 
outras mobilizações que contribuíram 
para a divulgação da Campanha é 
mobilização das pessoas em alusão a 
mesma.
 
Em estimativa as ações reuniram 2 mil 
pessoas por meio de uma agenda que se 
estendeu durante toda a semana, 
reunindo também outras pautas de 
direitos humanos que eram lembradas 
na semana.
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Sociedade civil denuncia a violência sexual contra crianças e 
adolescentes em Salvador e Região Metropolitana

O Brasil tem no 18 de maio uma data nacional de luta 
e enfrentamento à exploração sexual contra crianças e 
adolescentes. Buscando dar visibilidade ao problema e 
convocar a sociedade e governos em busca de 
soluções para o problema, o Comitê de Enfrentamento 
à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do 
Estado da Bahia promoveu e apoiou atividades em 
alusão a temática, que aconteceram durante todo o 
mês de maio.
 
Na pauta foram previstas atividades como 
Webpalestra, Oficinas, Seminário, Ato Público e 
Festival artístico e cultural reunindo as várias 
organizações participantes do Comitê, atores sociais, 
escolas e empresas engajadas na defesa dos direitos 
de crianças e adolescentes. A mobilização teve por 
objetivo provocar reflexões sobre a importância do 
enfrentamento à violência sexual, além de compartilhar 
informações de como denunciar e proteger meninas e 

meninos.
 
De acordo com o Comitê, o período foi de alerta tendo 
em vista que o cenário das violações de direitos 
humanos, especialmente os direitos de crianças e 
adolescentes encontra-se num momento de ameaças, 
tanto pela perda de conquistas, quanto pelo contexto 
econômico agravado. Nesse sentido, os grupos mais 
empobrecidos se encontram mais vulneráveis às 
formas de exploração comercial.
 
Criado em 2003, o Comitê de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do 
estado da Bahia, tem como missão mobilizar a 
sociedade civil sobre o seu papel para apoiar, articular, 
monitorar e avaliar as ações que visam à garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes em situação de 
violência sexual. 

No dia 18 de Maio de 2017, o Fórum Cearense de Organizações não Governamentais em Defesa dos Direitos de 
Crianças e adolescentes lança o caderno “Violência Sexual: Monitoramento da Política de Atendimento à Criança e 
ao Adolescente na Cidade de Fortaleza”.
 
A publicação, resultado de um extenso trabalho de pesquisa de campo nos equipamentos e sistematização e análise 
de diversos dados, oferece um panorama geral da política pública e da execução orçamentária, além de incluir uma 
série de recomendações.
 
No Ceará o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes funciona dentro 
do Fórum DCA, na forma da comissão de enfrentamento.
 
O monitoramento foi lançado durante uma audiência pública conjunta entre governo municipal e estadual, além de 
ministério público e representantes do Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes (CEDCA) e 
CONANDA. Como encaminhamentos foram propostos um grupo de trabalho para tratar sobre o fluxo de 
atendimento – inexistente até então – além de um encontro com a gestão municipal e a elaboração de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) para tentar reverter o enorme sucateamento da política de atendimento.

Fórum Cearense lança caderno de monitoramento
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Atividade em Rondônia marca o 18 de Maio

No dia 19 de Maio de 2017, o Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes de Rondônia, realizou nas Escolas Barão dos Solimões e 21 de Abril, 
uma roda de conversa com adolescentes deficientes auditivos, para explicar o que é a 
violência sexual, onde e como denunciar e apresentando o fluxo de atendimento do município.
 
De acordo com a Senhora Rosilene Maria, membro do Comitê, representando a Secretaria 
Estadual de Assistência Social, “a atividade foi de grande relevância tendo em vista as crianças 
e os adolescentes deficientes auditivos são um público raramente alcançados pelas políticas 
públicas, porém facilmente alcançados pelas violências sociais, então alcançar este público 
levando informações é muito importante”.

No dia 18 de Maio de 2017, o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas 
Gerais - FEVCAMG, em parceria com diversos atores da Rede de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte - 
SEMED e o Governo do Estado de Minas Gerais - GEMG, realizou uma Audiência Pública e promoveu também a 
"Tarde dos Direitos" com intervenções culturais, artísticas, e de lazer com crianças, adolescentes e jovens.

Durante o evento houve intervenção das Crianças e Adolescentes do Circo Belô na Praça da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. 

A mesa de exposição da Audiência Pública contou com representação da sociedade civil, de crianças e adoles-
centes e de todas as secretarias de estado.

Fórum de Enfrentamento realiza atividade em Belo Horizonte
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Santa Quitéria - CE

Conceição do Coité - BA

Pilões - PB

Trizidela do Vale - MA

Resplendor - MG

Coronel Sapucaia - MS

União - PI

Jacupiuranga - SP

Santarém -PA

Mata de São João - BA

Baixo Guandu - ES

Granja - CE
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CONHEÇA O TRABALHO

CAMPANHA: A Campanha
ANA - Aliança Nacional dos
Adolescentes é uma iniciativa
dos adolescentes e jovens
que compõe a Rede ECPAT
Brasil e o Comitê Nacional de
Enfrentamento a Violência
Sexual contra Crianças e
Adolescentes. Com objetivo
de fortalecer a participação de
adolescentes no
enfrentamento à violência
sexual, através da
educomunicação para a
autoproteção dos seus direitos
contra as violências sexuais, a
Campanha realiza chats de
debates entre especialistas e
adolescentes e boletins
digitais. Acompanhe:

www.facebook.com/campanhaana

PUBLICAÇÃO: O CEDECA Rio de Janeiro 
apresentou a 4ª edição da versão atualizada do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Com 
apoio dos parceiros Kiyo, Sint Martinus, Misereor 
e FURNAS, ilustrações de J. Batista e 
diagramação de Jonas Kussama, a versão digital 
contém a íntegra das Leis do SINASE e da 
Primeira Infância, do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou 
Testemunha de Violência, da Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança e do 
Programa de Proteção à Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM, 
e a relação atualizada dos endereços dos 
Conselhos Tutelares do Estado do Rio de 
Janeiro. Leia no site do CEDECA:

http://www.cedecarj.org.br/site/images/pdf/publicacoes/LivroECA_2017_v05_INTERNET.pdf

PUBLICAÇÃO: No marco dos 17 anos de 
mobilização, o Comitê Nacional lança o 3º Caderno 
Temático: Direitos Sexuais são Direitos Humanos. O 
Caderno Temático se 
apresenta como uma 
importante contribuição dos 
vários segmentos envolvidos 
no debate e reflexão sobre o 
tema.
Mais do que um registro de 
ideias, o caderno que será 
publicado no site da 
Campanha Faça Bonito, 
reafirma o compromisso com o 
enfrentamento da
violência sexual, promovendo o desenvolvimento da 
sexualidade de crianças
e adolescentes de forma digna, saudável e protegi-
da.

Será lançado em breve no site:
www.facabonito.org.br
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Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes
Secretária Executiva
Karina Figueiredo

Diagramação
Vitor Soares

www.facabonito.org.br
www.facebook.com/facabonito

Distribuição Gratuita.


