
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim informativo 

Ano 2016 
Edição 01 

O ciclo de oficinas de disseminação do Plano Nacional e pactuação de planos estudais de 

enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes chegou ao fim na terça-

feira (27/9), com realização da etapa de São Paulo (SP). Durante todo o ano, as oficinas 

foram realizadas em todo o País, levando a discussão e a mobilização em torno do 

enfrentamento da violência sexual. 

A última “Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de 

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes” do projeto aconteceu 

hoje na capital paulista, com a participação de integrantes de organizações da sociedade 

civil que atuam com a temática. 

As oficinas são uma realização do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Rio de Janeiro (CEDECA – RJ), em parceria com a Rede ECPAT Brasil e o 

Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. 

O projeto conta com o apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda) e da secretaria especial de Direitos Humanos do ministério da 

Justiça e Cidadania. O objetivo dos encontros é fortalecer a articulação das redes de 

proteção infanto-juvenis, disseminar o Plano Nacional de Enfrentamento e implementar o 

Plano Estadual, contribuindo assim para o fortalecimento do Sistema de Garantia de 

Direitos e a formulação de estratégias de combate a essas formas de violência sexual. 

Fonte: Rede Ecpat Brasil 
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Qualquer suspeita de violação de direitos 

humanos de crianças e adolescentes deve 

ser denunciada. Disque 100! 

NOTÍCIAS 

Comitê Nacional recebe comenda 

Neide Castanha 

 Primeiro Congresso Mundial Contra Exploração Sexual completa 20 

ano 
 
O Comitê Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes recebeu, na sexta-feira (12/08), da 
Câmara de Vereadores de Maceió, a comenda 
Neide Castanha. 
 
A Comenda é um reconhecimento do legado 
deixado por Neide Castanha. Entre as diversas 
ações que fizeram parte da história da 
personalidade, está a campanha anual do dia 18 
de Maio, que alerta a sociedade sobre a grave 
violação de direitos humanos a que crianças e 
adolescentes são submetidas.  

 A data de 30 de agosto é um marco para todos 
que atuam no enfrentamento da violência 
sexual contra crianças e adolescentes. Nesta 
data, há 20 anos, realizava-se o primeiro 
Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual 
Comercial de Crianças. Em parceria com o 
UNICEF e o Grupo de ONGs para os Direitos da 
Criança (agora conhecido como Child Ligação 
Direitos), ECPAT co-organizou este inovador 
evento em Estocolmo, na Suécia. O Congresso 
fez história ao reunir governos, organizações da 
sociedade civil e meios de comunicação de 122 
países para colocar um holofote sobre a 
exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. 
 
Na terça-feira (30/09), a Rede ECPAT 
Internacional enviou mensagem para seus 
membros lembrado a passagem dos 20 anos do 
dia histórico. Em 30 de Agosto de 1996, 
representantes de 122 governos, os 
parlamentos nacionais, as Nações Unidas, o 
setor privado, as universidades e a sociedade 
civil firmaram um compromisso com as 
crianças para criar uma parceria global contra a 
exploração sexual comercial de crianças. 

 Na frente de 500 meios de comunicação, a 
“Declaração de Estocolmo e Agenda para a 
Ação” foi adotada, estabelecendo medidas 
específicas a serem tomadas para resolver a 
questão. Como resultado deste congresso, 
ECPAT também foi transformada de 
campanha regional em uma rede global. Hoje 
são 90 membros da ECPAT em 82 países em 
todas as regiões do mundo. 
 
Na mensagem, a Rede ECPAT Internacional 
aproveita a oportunidade para “expressar a 
nossa sincera gratidão por suas contribuições 
ao longo das últimas duas décadas. Nós 
realmente apreciamos seus esforços 
incansáveis pelo fim da exploração sexual 
comercial de crianças”. 
 
Para comemorar o 20º aniversário do 
Congresso Mundial, a Rede ECPAT 
Internacional estará postando diversas 
mensagens nas mídias sociais e pede que os 
parceiros e interessados na causa também 
divulguem em seus canais de comunicação. 
 
Fonte: Rede Ecpat Brasil 

Campanha “Respeitar Proteger Garantir” – Voluntários da campanha atuam nas Paralimpíadas Rio 2016 

Dando continuidade às ações da campanha conjunta “Respeitar Proteger 
Garantir - Todos Juntos pelos Direitos das Crianças e Adolescentes”, 
voluntários da iniciativa atuaram também nas Paralimpíadas Rio 2016. A 
competição teve início no dia 7 setembro e foi até o dia 18. 
 
A ação dos voluntários seguiu a metodologia aplicada durante os Jogos 
Olímpicos Rio 2016, realizados de 5 a 21 de agosto. O grupo atuou, de 8 a 11 
e de 15 a 18 de setembro, na abordagem de visitantes, entregando folders 
explicativos e esclarecendo dúvidas quanto à prevenção das cinco violações 
de direitos de crianças e adolescentes consideradas as mais recorrentes em 
grandes eventos: a exploração sexual infantojuvenil, o trabalho infantil, o 
uso de álcool e outras drogas, crianças e adolescentes em situação de rua e 
crianças e adolescentes perdidos ou desaparecidos.  
 
Os voluntários da campanha trabalharam também na conscientização sobre 
o Disque 100 e o aplicativo do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) Proteja Brasil, canais de denuncia do Sistema de Garantia de 
Direitos (SGD). Para promover o engajamento, a campanha está nas redes 
sociais (Facebook, Twitter e Instagram) e o público foi convidado a postar 
usando as hashtags #EuRespeito #EuProtejo #EuGaranto. 
 
Durante as Olimpíadas, 71 voluntários participaram da campanha. Em 
média, quase 1500 abordagens foram feitas diariamente.  
 
Campanha conjunta 
A campanha “Respeitar Proteger Garantir” tem como foco a proteção 
integral das crianças e adolescentes. A expectativa é que as ações de 
mobilização e engajamento, que tiveram início nos Jogos Olímpicos Rio 
2016 e seguiram nas Paralimpíadas, ultrapassem o período da competição e 
sejam replicadas e disseminadas em mais eventos de grande porte. Para 
atingir essa meta, as ações visam envolver o máximo de instituições, 
governos e organizações da sociedade civil. 

 O projeto 
A campanha fez parte do projeto “Rio 2016: Olimpíadas dos Direitos da 
Criança e do Adolescente”, uma continuidade da ação promovida para a 
Copa do Mundo FIFA 2014 que, à época, tinha como meta o combate à 
exploração sexual infantil. O programa de voluntariado do projeto para os 
Jogos Olímpicos tem como base a experiência do Grupo de Apoio em 
Mega Eventos (G.A.M.E.), realizada em Porto Alegre, em 2014, durante a 
Copa. 
 
A realização é da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com 
cofinanciamento da União Europeia (UE) e parceria do Viva Rio, da 
italiana ISCOS Piemonte, da Rede Internacional End Child Prostitution, 
Pornography and Trafficking (ECPAT) (França), das prefeituras de Porto 
Alegre (RS) e do Rio de Janeiro (RJ) e do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef). 
 
A iniciativa também conta com o apoio do governo federal, por meio da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e 
Cidadania, da Rede Mercocidades, do Programa de Cooperação 100 
Cidades para 100 Projetos Brasil-Itália, da Childhood Brasil, do Comitê 
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil (FNPETI), da ECPAT Brasil, do Centro de Defesa dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes do Rio de Janeiro (Cedeca-RJ), do 
Comitê de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes nos Megaeventos 
do Rio de Janeiro, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016 e da Rede de Gestores formada por representantes 
das cidades de Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ, Porto Alegre/RS, 
Natal/RN, Recife/PE, Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, 
Cuiabá/MT, São Paulo/SP, Curitiba/PR, Manaus/AM, São Luís/MA. 
 
Fonte: www.fnp.org.br 
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ARTIGO 

Cultura do estupro se combate com fomento à cultura dos direitos 

sexuais de crianças e adolescentes 

É emblemático que o brutal estupro cometido 
por 33 homens a uma adolescente de 16 anos, 
no Rio de Janeiro, tenha ocorrido dia 21 de maio, 
três dias depois do 18 de maio, dia nacional de 
combate ao abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes. Emblemático, mas não 
inusitado. 
  
Entre o caso da menina estuprada 
coletivamente no Rio de Janeiro e aquele que 
motivou o surgimento do 18 de maio, o da 
criança Araceli, ocorrido em Vitória/ES, em 1973, 
há muitas coisas em comum, para além da 
proximidade das datas. Araceli, de 8 anos, e a 
moça carioca, de 16 anos, foram vítimas de 
vários homens que as atacaram 
simultaneamente e dopadas com drogas para 
terem suas resistências anuladas e seus gritos 
silenciados. Araceli teve o rosto desfigurado 
com acido, os seios, a boca e a vagina 
dilacerados, e parte do corpo carbonizado, 
tendo sido encontrada seis dias depois do seu 
sumiço, e os acusados, filhos de famílias 
tradicionais da cidade, nunca foram punidos. A 
menina carioca teve seu corpo e a cena do 
estupro viralizada nas redes sociais – outra 
forma de dilacerar a dignidade e o corpo das 
pessoas, tratada, também, como pornografia 
infantil – e foi encontrada pela família três dias 
depois do estupro, quando retornou para casa 
num estado deplorável, mas só foi ao hospital e 
registrou ocorrência na polícia dois dias depois, 
com as investigações ainda em levantamento 
dos suspeitos. 
  
No caso de Araceli, a barbárie do crime e 
impunidade dos algozes tornou-se o símbolo 
máximo do enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes, marcada no 
calendário nacional mediante o Decreto nº. 
9.970/2000 que estabeleceu o 18 de maio como 
data para que a sociedade, as famílias, as 
escolas, as igrejas, a mídia, as empresas e o 
Estado, enfim, todas as pessoas, reflitam e 
atuem – via caminhadas, palestras, 
panfletagens, reuniões e outros meios – em prol 
de uma maior sensibilização social para com 
essa drástica violação de direitos humanos. No 
caso da adolescente carioca, o que poderá 
repercutir a situação, conectado ao contexto 
mais amplo de violência sexual que afeta 
milhares de crianças e adolescentes no Rio, no 
Brasil e no mundo? 
 

Segundo dados do Disque 100, entre 
2011 e 2015 houve 99.903 denúncias 
de abuso sexual e 27.316 denúncias de 
exploração sexual. Só em 2015 foram 
17.583 denúncias de violência sexual 
que tinham por vítima criança ou 
adolescente, revelando, na letra fria 
dos números, a cruel realidade da 
violência sexual que afeta 
majoritariamente as mulheres – sejam 
crianças, adolescentes ou adultas. 

 Além disso, ela é naturalizada por uma “cultura 
do estupro” que tem, no cerne, a orientação 
machista de culpabilizar a própria vítima e/ou 
seus familiares pelo crime ocorrido, sem falar 
nas ressignificação dos atos criminosos como 
condutas “aceitas” de “masculinidade”, tal 
como foram vistos, às centenas, nos 
comentários às postagens feitas na rede sociais 
sobre o caso da adolescente carioca. 
  
Não há uma única forma de intervenção sobre 
tal cenário, mas existe um conjunto de 
proposições estabelecidas desde 2000, quando 
da aprovação do Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, estando, desde 2013, 
na vigência do II Plano Nacional. O que este 
plano nos indica, de mais substancial, é a 
urgente necessidade de pensar a intervenção 
desde uma lógica de atuação intersetorial e 
multifocal (desde a prevenção, a pesquisa, a 
mobilização social e o protagonismo infanto-
adolescente, até chegar ao atendimento, à 
repressão e à responsabilização), buscando 
antecipá-la para o momento de aprendizagem 
e formação dos sujeitos e não somente no 
“apagar das luzes” da violência cometida. 
Fundamentalmente, é preciso avançar no 
entendimento da violência sexual desde a 
perspectiva do reconhecimento dos direitos 
sexuais de crianças e adolescentes e da 
promoção de uma cultura de atuação 
socioestatal de respeito à sexualidade infanto-
adolescente e de fortalecimento dos 
mecanismos de prevenção e autoproteção 
diante dos diversos riscos que podem 
ocasionar a violência sexual, assim como o 
melhor entendimento dos sujeitos sobre suas 
sexualidades e sobre as formas de exercer seus 
direitos. 
 
Por isso, reitera-se, uma vez mais, o papel da 
educação sexual emancipatória como 
elemento que deve perpassar a formação dos 
sujeitos nos diferentes ambientes de 
socialização (família, escola, igreja, 
comunidade etc.). Não para disseminar 
“ideologias de gênero” ou “influenciar a 
sexualidade” das crianças, como querem nos 
fazer crer algumas pessoas, mas para colocar o 
“dedo na ferida” sobre a sexualidade e os 
direitos sexuais desde uma perspectiva muito 
mais ampla do que somente “falar de sexo”, 
com base nas discussões sobre masculinidade e 
feminilidade – e de como se deve 
problematizar o afeto que é construído sob a 
lógica da vingança ou do ciúme, da erotização 
e da mercantilização dos corpos, em suma, da 
transformação de sujeitos em objetos sexuais – 
e na obtenção de informações pertinentes para 
compreender-se melhor e saber lidar com as 
diversidades e as desigualdades existentes no 
mundo, sobretudo num momento em que 
crianças e adolescentes estão em condição 
peculiar de desenvolvimento. 

 Também é preciso sinalizar a urgência da 
disseminação e efetivação do II Plano Nacional, 
seja por meio do efetivo cumprimento de suas 
medidas pelo governo federal, seja pela 
adoção por estados e municípios, aderindo a 
uma proposta já cristalizada do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de pensar o 
problema (violência sexual) desde o olhar mais 
amplo das condições sociais de vida (suas 
causas), atentando para os vários responsáveis 
que lhe devem atenção/intervenção (Estado, 
família e sociedade) e entendendo crianças e 
adolescentes como prioridades absolutas de 
garantia de direitos sexuais. 
  
Não à toa, tanto no Rio de Janeiro, quanto em 
Vitória/ES, cidades tratadas no presente texto, 
a rede de enfrentamento à violência sexual 
ainda é frágil, fragmentada, e os planos 
municipais e estaduais para tratamento da 
temática estão desatualizados e estagnados. 
  
Assim, lança-se o desafio à sociedade e ao 
Estado brasileiro para que façam desse caso 
carioca um mote para alavancar as discussões 
sobre o tema da violência sexual e da 
promoção dos direitos humanos, em especial 
os direitos sexuais de crianças e adolescentes. 
Não no sentido de aguardar o próximo 18 de 
maio para voltar às ruas e à sensibilização 
social sobre o problema, mas de fazê-lo alvo de 
um real planejamento e engajamento 
cotidiano, somando esforços para a construção 
de uma transformação civilizatória: a 
superação (ou, ao menos, a efetiva 
confrontação) da “cultura do estupro” – e das 
várias dimensões que configuram a violência 
sexual. 
  
Defendemos a instauração de uma cultura de 
promoção e defesa de direitos sexuais, no 
contexto dos direitos humanos, em memória 
de Araceli, por respeito à adolescente carioca e 
às milhares de crianças e adolescentes que têm 
o direito de se desenvolver e viver sua 
sexualidade com respeito, com orientação, de 
forma saudável e protegida. 
Façamos bonito! Crianças e adolescentes são 
sujeitos de direitos, de desejos e de sonhos. 
Por uma cultura do respeito, do diálogo e da 
não violência. 
  
Assis da Costa Oliveira e Karina Figueiredo. 
Respectivamente, professor de Direitos 
Humanos da Faculdade de Etnodiversidade da 
Universidade Federal do Pará, doutorando em 
Direito pela Universidade de Brasília e apoiador 
do Comitê Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 
Advogado; e assistente social, mestre em 
Política Social, professora da Universidade 
Católica de Brasília e secretária executiva do 
Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes. 
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Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é crime! 
Denuncie, Disque 100. 

DADOS 
 

De janeiro a junho de 2016, Disque 100 registra mais de 8 mil 
denúncias de casos de abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes 
 

Número de Denúncias por UF 

                   Denúncias de Exploração Sexual 
 

Número de denúncias de Abuso Sexual 
Disque 100 - Ano 2016 - Número de denúncias CeA por UF, por mês 

 
Disque 100 - Ano 2016 - Número de denúncias CeA por UF, por mês 

UF JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % 
 

UF JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % 

AC   1   2   3 6 0,33% 
 

AC 4 2 7 5 5 6 29 0,46% 

AL 3 8 11 9 11 10 52 2,82% 
 

AL 13 15 16 11 27 20 102 1,63% 

AM 15 14 13 14 22 17 95 5,15% 
 

AM 39 42 28 30 54 65 258 4,11% 

AP 2   2 1   3 8 0,43% 
 

AP 3 1 3 3 3 6 19 0,30% 

BA 25 25 24 23 27 19 143 7,75% 
 

BA 98 106 96 68 127 78 573 9,13% 

CE 11 16 9 9 15 14 74 4,01% 
 

CE 73 55 31 34 47 42 282 4,49% 

DF 3 3 6 2 8 2 24 1,30% 
 

DF 23 13 12 26 28 24 126 2,01% 

ES 5   6 7 5 8 31 1,68% 
 

ES 22 7 21 21 18 22 111 1,77% 

GO 8 7 10 9 17 2 53 2,87% 
 

GO 36 30 30 42 38 42 218 3,47% 

MA 7 11 10 3 17 16 64 3,47% 
 

MA 35 36 27 20 47 43 208 3,31% 

MG 24 28 30 30 38 32 182 9,86% 
 

MG 84 99 96 80 135 93 587 9,35% 

MS 6 8 6 5 5 4 34 1,84% 
 

MS 30 27 25 23 22 11 138 2,20% 

MT 12 6 8 5 6 2 39 2,11% 
 

MT 31 25 27 37 51 26 197 3,14% 

PA 6 9 14 11 26 18 84 4,55% 
 

PA 49 26 31 29 67 76 278 4,43% 

PB 7 7 13 4 11 11 53 2,87% 
 

PB 31 13 23 21 33 26 147 2,34% 

PE 15 6 13 13 21 15 83 4,50% 
 

PE 59 21 23 31 42 31 207 3,30% 

PI 5 6 5 7 3 2 28 1,52% 
 

PI 19 9 13 11 17 10 79 1,26% 

PR 22 9 18 11 12 7 79 4,28% 
 

PR 48 54 56 44 41 50 293 4,67% 

RJ 28 22 29 25 25 15 144 7,80% 
 

RJ 92 65 79 65 89 55 445 7,09% 

RN 9 8 6 2 13 9 47 2,55% 
 

RN 32 20 15 18 41 15 141 2,25% 

RO 6 4 3 4 1 6 24 1,30% 
 

RO 17 18 12 12 19 12 90 1,43% 

RR   2         2 0,11% 
 

RR 2 1 1 2 3 3 12 0,19% 

RS 19 18 21 15 21 5 99 5,36% 
 

RS 69 66 60 50 57 40 342 5,45% 

SC 22 34 21 16 22 11 126 6,83% 
 

SC 41 74 56 47 64 51 333 5,31% 

SE 3 3 1 4 4 2 17 0,92% 
 

SE 9 6 5 5 17 6 48 0,76% 

SP 35 48 36 43 42 39 243 13,16% 
 

SP 166 176 155 157 182 144 980 15,62% 

TO 3 4   2   2 11 0,60% 
 

TO 4 3 4 1 4 6 22 0,35% 

NA           1 1 0,05% 
 

NA 8 1 1   1   11 0,18% 

TODOS 298 353 380 375 379 361 1846 100,00% 
 

TOTAL 1137 1011 953 893 1279 1003 6276 100,00% 

                   

Perfil das Vítimas e do Suspeito 

                   Perfil das vítimas de Exploração Sexual 
 

Perfil das vítimas de Abuso Sexual 
Disque 100 - Ano 2016 - Criança e Adolescente - Perfil das Vítimas - Sexo 

 
Disque 100 - Ano 2016 - Criança e Adolescente - Perfil das Vítimas - Sexo 

Sexo JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % 
 

Sexo JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % 

Feminino 283 289 291 242 364 275 1744 68,18% 
 

Feminino 878 828 784 742 1071 869 5172 66,59% 

Masculino 47 43 47 32 55 31 255 9,97% 
 

Masculino 268 214 188 213 276 210 1369 17,63% 

Não informado 97 81 110 85 110 76 559 21,85% 
 

Não informado 257 212 177 156 243 181 1226 15,78% 

Total 427 413 448 359 529 382 2558 100,00% 
 

Total 1403 1254 1149 1111 1590 1260 7767 100,00% 

                   Perfil do suspeito de Exploração Sexual 
 

Perfil do suspeito de Abuso Sexual 
Disque 100 - Ano 2016 - Criança e Adolescente - Perfil do Suspeito - Sexo 

 
Disque 100 - Ano 2016 - Criança e Adolescente - Perfil do Suspeito - Sexo 

Sexo JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % 
 

Sexo JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % 

Feminino 127 138 143 120 137 119 784 30,78% 
 

Feminino 208 206 131 152 180 143 1020 14,01% 

Masculino 187 212 220 198 289 178 1284 50,41% 
 

Masculino 828 766 733 678 1051 806 4862 66,76% 

Não informado 79 58 90 89 93 70 479 18,81% 
 

Não informado 266 213 237 205 260 220 1401 19,24% 

Total 393 408 453 407 519 367 2547 100,00% 
 

Total 1302 1185 1101 1035 1491 1169 7283 100,00% 
*Uma única denúncia pode conter mais de um suspeito. 

Fonte: Disque 100 
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SOBRE O DISQUE 100 
 
É um serviço de utilidade pública da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da 
República(SDH/PR), vinculado a Ouvidoria 
Nacional de Direitos Humanos, destinado a 
receber demandas relativas a violações de 
Direitos Humanos, em especial as que atingem 
populações com vulnerabilidade acrescida, 
como: Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas, 
Pessoas com Deficiência, LGBT, Pessoas em 
Situação de Rua e Outros, como quilombolas, 
ciganos, índios, pessoas em privação de 
liberdade. 
 
O serviço inclui ainda a disseminação de 
informações sobre direitos humanos e 
orientações acerca de ações, programas, 
campanhas e de serviços de atendimento, 
proteção, defesa e responsabilização em 
Direitos Humanos disponíveis no âmbito 
Federal, Estadual e Municipal. 

  
Qual o horário de funcionamento? 
O Disque Direitos Humanos – Disque 100 
funciona diariamente, 24 horas, por dia, 
incluindo sábados, domingos e feriados. As 
ligações podem ser feitas de todo o Brasil por 
meio de discagem direta e gratuita, de 
qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, 
bastando discar 100. As denúncias podem ser 
anônimas, e o sigilo das informações é 
garantido, quando solicitado pelo demandante. 
 
O que acontece após o registro da denúncia? 
As denúncias recebidas são analisadas e 
encaminhadas aos órgãos de proteção, 
defesa e responsabilização em direitos 
humanos, no prazo máximo de 24 horas, 
respeitando a competência e as atribuições 
específicas, porém priorizando qual órgão 
intervirá de forma imediata no rompimento do 
ciclo de violência e proteção da vítima. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENUNCIE! 

 

CONHEÇA O TRABALHO 

Livros recomendados 
 
A pedagoga Caroline Arcari, especialista em 
educação sexual, construiu com a ajuda de parceiros 
e do Instituto CORES, o livro gratuito Pipo e Fifi, com 
ilustrações de Isabela Santos. Além do livro, é 
disponibilizado o Guia que ajuda pais e educadores a 
trabalharem a obra em espaços educativos. Tanto a 
obra quanto o guia buscam ajudar pais, professores, 
amigos e contadores a abordarem o problema da 
violência sexual contra crianças com uma narrativa 
ilustrada.  
 
Saiba mais sobre o trabalho no 
site: www.pipoefifi.com.br 

  
 

   

Artigo recomendado 
  Intervenção psicossocial com o adulto autor de violência sexual intrafamiliar contra crianças 

e adolescentes 
O texto tem como objetivo apresentar um relato de experiência de intervenção psicossocial 
grupal para adultos autores de violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. O 
atendimento à pessoa que comete violência está previsto no Plano Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, e requer das instituições e da sociedade 
uma mudança de paradigma, em relação a punir versus tratar. A intervenção se passa em uma 
unidade pública de saúde, a equipe é formada por um psicólogo, duas psicólogas, uma 
assistente social e um psiquiatra. Descreve-se uma experiência grupal ocorrida em 2014, que 
contou com dezessete participantes, e idades entre 27 e 71 anos. O fluxo do atendimento inclui: 
entrevista individual inicial, entrevista familiar, entrevista psiquiátrica, e as sessões grupais, em 
número de nove, com duração de duas horas cada. Os temas presentes nas sessões são: 
avaliação e incremento da autoestima; responsabilização pelo sofrimento perpetrado a outrem; 
enfrentamento da ação violenta; reflexão sobre a criação de vínculos e intimidade com outras 
pessoas; presença de fantasias sexuais envolvendo crianças e /ou adolescentes; recuperação do 
processo de comportamentos que se sucedem antes da ofensa sexual; construção de 
estratégias para evitar novas situações de violência sexual e elaboração de projeto de futuro de 
vida. O limite do texto está na ausência de outras experiências narradas em contexto brasileiro 
que possibilitasse discussão mais ampla. No entanto, busca-se a presença do escopo da 
interseção de diferentes saberes, como o Direito, a Psicologia, a Psiquiatria e o Serviço Social. 
Palavras-chave: abuso sexual, vitimização, crime, agressões sexuais. 

 
Acesse o artigo no site: www.facabonito.org.br 

 

 Oi, eu sou a Ana. 
Não se esqueça de conferir meu 

blog: 
anamovimento.blogspot.com.br 

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 nacionalmente, 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 a Campanha ANA nas redes! 
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AGENDA 
   
  Calendário de 

DIREITOS HUMANOS 

   

 

  

  

  

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Setembro 

• 08 Dia da Alfabetização 

• 21 Dia Nacional de Luta dos Portadores de 
Deficiência 

• 23 Dia Internacional contra a Exploração Sexual 
e o Tráfico de Mulheres e Crianças 

Outubro 

• 02 Dia Mundial da Juventude 

• 04 Dia Internacional das Crianças 

• 10 Dia de Luta Contra a Violência à Mulher 

• 11 Dia do Deficiente Físico 

• 12 Dia das Crianças 

• 15 Dia do Professor 

• 17 Dia Mundial para Erradicação da Pobreza 

• 18 Dia do Desarmamento Infantil 

Novembro 

• 15 Dia da Alfabetização 

• 20 Dia da Consciência Negra 

• 20 Dia da Proclamação dos Direitos da Criança - 
ONU 

• 25 Dia internacional de combate à violência 
contra a mulher 

• 29 Dia Internacional de Solidariedade ao Povo 
Palestino 

Dezembro 

• 01 Dia Internacional de combate a AIDS - ONU 

• 03 Dia Internacional dos Deficientes Físicos 

• 08 Dia Nacional da Família 

• 10 Dia Internacional dos Povos Indígenas 

• 10 Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos 


