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O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda concluiu no último 
dia 20 de dezembro a eleição das entidades da sociedade civil que vão compor o Conselho 
durante o biênio 2017-2018. Foram eleitas 14 (quatorze) entidades titulares e 14 (quatorze) 
suplentes. 
 
O Conanda é um órgão paritário criado pela Lei 8.242, 12 de outubro 1991, que tem como 
principal competência elaborar as normas  gerais da política nacional de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, além de fiscalizar as ações de execução, observando o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 
O Brasil é um dos poucos países que prevê legalmente a constituição de conselhos paritários 
e deliberativos na área das políticas para crianças e adolescentes, assim como a estruturação 
de conselhos tutelares eleitos pelas próprias comunidades. 
 
A lista de entidades titulares e suplentes da sociedade civil eleitas para a gestão 2017-2018 
está disponível no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

Comitê Nacional convoca os 
pontos focais e sociedade para 
reflexão sobre a mobilização de 
ações de 2017. 

Redes nacionais se 
encontram  para discutir 
Direitos Sexuais LGBTI e a 
conjuntura nacional. 

A Safernet inicia a 
mobilização para o dia  07 de 
fevereiro de 2017, Dia da 
Internet Segura. 



A violência sexual praticada contra a criança e o adolescente envolve vários fatores de risco e 
vulnerabilidade quando se considera as relações de geração, de gênero, de raça/etnia, de 
orientação sexual, de classe social e de condições econômicas. Nessa violação, são 
estabelecidas relações diversas de poder, nas quais tanto pessoas e/ou redes utilizam 
crianças e adolescentes para satisfazerem seus desejos e fantasias sexuais e/ou obterem 
vantagens financeiras e lucros.  Nesse contexto, a criança ou adolescente não é considerada 
sujeito de direitos, as um ser despossuído de humanidade e de proteção. 
 
Queremos ressaltar a responsabilidade do poder público e da sociedade na implementação 
do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, na 
garantia da atenção às crianças, adolescentes e suas famílias, por meio da atuação em rede, 
fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos preconizado no ECA (Lei Federal 8.069/90) e 
tendo como lócus privilegiado os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente no 
âmbito dos estados e municípios.  Em razão desse contexto, faz-se de extrema importância 
que o movimento de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes se articule, se 
insira, participe e incida nesse debate. 
 
O enfrentamento à violação de direitos humanos sexuais de crianças e adolescentes 
pressupõe que a sexualidade é uma dimensão humana, desenvolvida e presente na condição 
cultural e histórica de homens e mulheres, que se expressa e é vivenciada diferentemente nas 
diversas fases da vida. Na primeira infância, a criança começa a fazer as descobertas sexuais 
e a notar, por exemplo, diferenças anatômicas entre os sexos. Mais à frente, com a ocorrência 
da puberdade, passa a vivenciar um momento especial da sexualidade, com emersão mais 
acentuada de desejos sexuais.  
 
Aos adultos, além da sua responsabilidade legal de proteger, de defender crianças e 
adolescentes, cabe o papel pedagógico da orientação e acolhida. Dessa forma, buscando 
superar mitos, tabus e preconceitos oferecendo segurança para que possam se reconhecer 
como pessoa em desenvolvimento e se envolver coletivamente na defesa, garantia, e 
promoção dos seus direitos.  
 
Queremos convocar todos – família, escola, sociedade civil, governos, instituições de 
atendimento, igrejas, templos universidades, mídia – para assumirem o compromisso no 
enfrentamento da violência sexual, promovendo e se responsabilizando para com o 
desenvolvimento da sexualidade de crianças e adolescentes de forma digna, saudável e 
protegida.  
 
No próximo ano, mais uma vez, em alusão ao Dia 18 de Maio, o Comitê Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, vai ressaltar as inúmeras 
violações que têm acarretado na vida de crianças, adolescentes, suas famílias e comunidade. 
A campanha "Faça Bonito" hoje está em todos os cantos do Brasil, sendo representada por 
uma Flor, simbolizando o cuidado e a proteção que devemos ter com as meninas e meninos 
do Brasil. A cada ano temos registrado uma adesão maior de municípios na mobilização em 
torno do “18 de Maio” por meio de caminhadas, audiências públicas, debates nas escolas, 
concurso de redação nas escolas, exibição de filmes e debates, realização de seminários e 
oficinas temáticas e de prevenção a violência sexual, panfletagem, criação de produtos de 
comunicação sobre a temática, campanhas nas rádios e entrevistas com especialistas entre 
outros.  
 
Antes do ano se iniciar queremos lançar a reflexão: Como podemos fazer para o 18 de Maio 
ser maior que um dia, maior que um mês? Como podemos além da data, destacar as graves 
violações de direitos de crianças e adolescentes e convocar toda a sociedade a participar da 
luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes? É preciso garantir a toda 
criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e 
protegida, livres do abuso e da exploração sexual. E nós estamos dispostos a debater e 
conversar sobre isso. Esperamos que você também esteja! 
                    
                              Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
                                                 contra Crianças e Adolescentes 
 
 

02 

http://www.facabonito.org.br/


www.sdh.gov.br 
 
O Disque 100, principal canal de denúncias de violações de Direitos Humanos, 
completou 13 anos no dia 6 de dezembro de 2016. Funcionando em seu formato 
atual desde 2003, o serviço remonta a uma iniciativa ainda mais antiga, de 1997, o 
Disque-Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. Hoje, o Disque 100 é operacionalizado pela Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos. O canal recebe denúncias relativas a populações em situação 
de vulnerabilidade, como Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com 
Deficiência, População LGBT, em Situação de Rua, em privação de liberdade, 
comunidades tradicionais e outras. 
 
Sueli Vieira, coordenadora da área de monitoramento do Disque Direitos Humanos, 
um dos principais avanços promovidos pelo Disque 100 nos últimos anos é a 
formação de uma rede de proteção de direitos. O serviço não só gera um banco de 
dados confiável sobre a quantidade e natureza das violações de direitos, mas 
mobiliza uma série de entidades por meio de seu encaminhamento. Isso ocorre 
porque, ao receber a denúncia, o Disque 100 encaminha as informações para 
órgãos responsáveis pela apuração, como o Ministério Público e a Defensoria 
Pública, a Polícia Federal e as secretarias de segurança pública dos estados, os 
Centros de Referência da Assistência Social, os Conselhos Tutelares, entre outras 
entidades que possam atuar e, a depender do caso, retirar a vítima da situação de 
violações em que se encontre. 
 
Além disso, o canal oferece ao denunciante um número de protocolo que permite o 
acompanhamento do pedido. "Quando você direciona uma denúncia, você 
ultrapassa a evidência da violação, monitora a atuação do órgão em questão e 
vincula alguma interlocução direta desta rede, com o objetivo de uma intervenção 
mais célere", afirma Sueli. Os dados servem, ainda, como um importante insumo 
para a proposição de políticas públicas nas áreas cobertas pelo canal. 
 
Evolução do atendimento 
 
Atualmente, além da central telefônica, o canal também recebe denúncias via 
internet pela Ouvidoria Online e Clique 100, além do Humaniza Redes. 
Independentemente da porta de entrada, todas as denúncias são direcionadas para 
a mesma central e não têm encaminhamento diferente em seus resultados. No 
período dos Jogos Olímpicos de 2016, a Ouvidoria incorporou ainda o aplicativo 
Proteja Brasil, disponível em três idiomas nas plataformas iOS e Android, para 
receber denúncias de violações contra crianças e adolescentes. O aplicativo é uma 
parceria com o Unicef Brasil. 
 
Sueli Vieira afirma, ainda, que esta expansão é benéfica não só para aumentar o 
alcance dos canais, mas aponta para uma metodologia de atendimento ainda mais 
eficiente, em que as denúncias possam ser encaminhadas de maneira mais ágil e 
eficiente aos órgãos da rede de proteção, gerando um índice de respostas cada vez 
mais elevado. 
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Aconteceu em Cuiabá–MT, entre os dias 15 e 18 de novembro de 2016, o Simpósio Regional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e VIII Encontro da CIRCO - Comissão Interestadual 
de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Região Centro-
Oeste, onde reuniram-se representantes do poder público e militantes da sociedade civil em 
defesa dos direitos da infância e juventude. 
 
O evento foi o momento para discutir a temática do enfrentamento ao tráfico de pessoas e à 
exploração sexual de crianças e adolescentes, apontando as principais demandas no 
enfrentamento e as estratégias no combate a estes crimes,. Juntamente com o Simpósio 
aconteceu o VIII Encontro da CIRCO,  que traz uma oportunidade para o fortalecimento das 
articulações regionais e um avivamento para as ações que devem ser realizadas pela nova 
coordenação. O encontro foi marcado pelas articulações do Movimento LGBT na temática dos 
direitos sexuais, além de um levantamento das ações realizadas pela antiga coordenação da 
CIRCO e estratégias de atuação para a próxima coordenação, eleita no Encontro. 
 
O evento que contou com o apoio do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes teve a participação da Secretária Executiva, Karina 
Figueiredo. Para Karina "o evento foi uma oportunidade de retomar a articulação na região 
que estava desmobilizada, além de eleger novos pontos focais responsáveis para conduzir a 
articulação nos estados da região Centro-Oeste". 
 
Os novos pontos focais terão como titular um representante do estado do Mato Grosso do Sul 
e como suplente um representante do Goiás. Os pontos focais juvenis serão representantes 
pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Suplência). Os representantes estão responsáveis 
por promover a articulação da CIRCO nos próximos 2 anos. 

 
 

Já curtiu nossa página no Facebook? 
Curta e não perca nenhuma novidade: 
www.facebook.com/facabonito 04 
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Na Internet, entre crianças e adolescentes, 40% já viu alguém ser discriminado na rede, 
aponta a 4ª edição da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2015, conduzida pelo Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). 
 
A pesquisa investiga o acesso à rede e o uso dela por crianças e adolescentes no país e 
considerou como conectados os jovens que acessaram a Internet nos três meses anteriores 
ao estudo. Em 2015, a TIC Kids Online Brasil passou a incorporar novas questões sobre 
intolerância e discurso de ódio na rede. 
 
O contato com casos de discriminação é maior entre os adolescentes: entre os usuários de 15 
a 17 anos, a proporção chega a 52%. No caso das crianças de 9 e 10 anos, o percentual é de 
14%. Entre os motivos identificados para a discriminação, 25% das crianças usuárias citaram 
preconceito de cor ou raça; 14% mencionaram aparência física; e 11%, relacionamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Uma parcela menor dos jovens usuários (6%) declarou ter sofrido 
algum tipo de discriminação na Internet no último ano. “Assim como no mundo off-line, a 
criança também está exposta a riscos na Internet. Eles precisam ser tratados não só no 
âmbito familiar, mas também no sistema educacional e em políticas públicas, no sentido de 
garantir a proteção dos direitos da infância”, aponta Barbosa. 
 
A íntegra da pesquisa pode ser encontrada no site do CGI. 



anamovimento.blogspot.com.br 
 
Cerca de 70 organizações sociais que atuam na defesa e promoção de direitos de crianças e 
adolescentes, estiveram reunidas em Brasília, nos dias 28 a 30 de novembro de 2016. O 
grupo se reuniu para refletir sobre os direitos sexuais de meninas e meninos LGBTI e o 
enfrentamento das diferentes formas de violência praticadas contra eles, em especial as 
violências sexuais. O encontro foi destinado aos representantes das Redes Nacionais de 
Defesa dos Direitos de crianças e adolescentes, da sociedade civil organizada, que lidam com 
o enfrentamento a violência sexual e outras violações ao público de infantojuvenis. 
 
O encontro formativo mobilizado pela Associação Barraca da Amizade, ECPAT Brasil e 
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e Adolescentes por 
meio da Campanha ANA (Aliança Nacional de Adolescentes), com cofinanciamento da União 
Europeia, teve o objetivo de fortalecer os espaços das organizações sociais na discussão, 
incidência e deliberação das políticas públicas dos direitos de crianças e adolescentes, assim 
como analisar, mapear, tirar encaminhamentos de ações, diretrizes e estratégias para o 
fortalecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nos estados frente à situação 
atual da infância e adolescência. 
 
A programação contou com cinco mesas de reflexão com especialistas que abordaram temas 
como: Direitos Humanos e Infância e Adolescência no Congresso Nacional, Sexualidade, 
Diversidade, Direitos Sexuais, Infância e Adolescência, LGBTfobia, Violência Sexual e 
Políticas Públicas. Além de grupos de trabalhos para pactuar estratégias de fortalecimento 
dos direitos humanos de meninas e meninos no atual contexto do país. 
 
Na oportunidade foi lançado o projeto cofinanciado pela União Europeia que inaugura um 
novo ciclo da Campanha ANA, que tem por objeto fortalecer a capacidade de incidência na 
defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes LGBTI em redes e enfrentando a 
violência sexual contra crianças e adolescentes. Tudo isso com o intuito de fortalecer as 
identidades e combater a homofobia, lesbofobia e transfobia, que muitas vezes crianças e 
adolescentes ainda sofrem, nos espaços institucionais. 

www.childhood.org.br 

A luta contra a violência sexual de crianças e 
adolescentes em Brasília ganhou força. Em 
25 de outubro de 2016, o governador Rodrigo 
Rollemberg inaugurou, no Distrito Federal, o 
Centro 18 de Maio. A unidade de atendimento 
está localizada na Asa Sul. A expectativa 
é de atender cerca de 360 pessoas por ano, 
levando em conta o número de denúncias 
recebidas pelo Disque 100 do Distrito Federal. 
 
Este é o primeiro centro de atendimento 
integrado da região Centro-Oeste do Brasil, 
sendo provavelmente o sexto do país. 
Diferente dos demais serviços, neste crianças 
e adolescentes falam apenas uma vez sobre 
o fato ocorrido para, em seguida, receber 
imediatamente todo o encaminhamento 
necessário. 

O centro evita a chamada violência institucional, que acontece quando a pessoa que sofreu 
violência é obrigada a relembrar e recontar o fato em cada um dos serviços. A escuta é 
qualificada e todo atendimento será integrado. 
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No dia 15 de dezembro de 2016, O Circo Belô realizou o espetáculo "Circo Belô e O Silêncio 

das Gérberas", no Centro Cultural São Geraldo, da Fundação Municipal de Cultura/Prefeitura 

de Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. 

 

Em seu terceiro espetáculo o Circo Belô contou uma história que pode acontecer em qualquer 

família. Situações de negligência familiar, violência contra a mulher e violência sexual contra 

crianças e adolescentes retratadas nessa montagem refletiram cenários reais de várias 

famílias brasileiras. As consequências dessas violações fazem com que segredos bem 

guardados sejam revelados. A bela família, que parecia perfeita cuidado de sua floricultura, 

teria de lidar com uma realidade muito mais dura e que pode acontecer em qualquer casa. 
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Com técnicas circenses de acrobacia, 

portagens, saltos, dança acrobática, teatro, 

malabarismo e equilibrismo, as 200 

pessoas presentes, moradores das 

comunidades em que o Circo Belô atua, 

familiares e parceiros do projeto 

prestigiaram essa noite de festa e de 

conscientização para a importância do 

enfrentamento à violência sexual contra 

crianças e adolescentes. 

 

Cristiane Kelly Ferreira, professora,  

moradora da comunidade deu sua opinião: 

"É muito importante que um espetáculo 

circense que chama atenção das crianças e 

adolescentes aborde esse tema da violência sexual contra crianças e adolescentes para 

conscientizar as pessoas e fazê-las pensar sobre isso. Sai de lá conversando com minha filha 

e meu filho sobre isso, e isso ajuda a protegê-los". 

 

Ana Paula Cantagalli, coordenadora do Centro Cultural São Geraldo, da Fundação Municipal 

de Cultura, falou a comunidade presente sobre a importância do trabalho social realizado pelo 

Circo Belô com as crianças e adolescentes atendidos no projeto, o que fortalece o trabalho do 

Centro Cultural dando oportunidade de acesso à cultura e ao conhecimento sobre os direitos.        

 

Rafael Costa, 8 anos, aluno do Circo Belô falou sobre o seu primeiro espetáculo: "Eu fiquei 

nervoso por ser a primeira vez que apresentava para tantas pessoas, mas ao entrar em cena 

a gente se sente forte e decidido e consegue passar a mensagem importante que 

aprendemos no Circo sobre defender direitos de crianças e adolescentes“. 

 

Ao final do espetáculo o professor Moisés Barbosa, Pedagogo e Artista Circense que 

produziu, criou e dirigiu o espetáculo apresentou o tema do próximo espetáculo do Circo Belô, 

"Circo Belô e A Outra Face do Palhaço", que abordará o tema "Crianças e adolescentes 

desaparecidos", projeto do Circo Belô para 2017.  



Rodrigo Corrêa 
 
 
A Campanha ANA - Aliança Nacional dos Adolescentes é uma iniciativa das redes ECPAT 
Brasil e Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes com o objetivo de ecoar as vozes de crianças, adolescentes e jovens. 
 
Para construção de empatia que facilite a sensibilização de adolescentes, ANA que é a sigla 
do projeto, também se tornou uma personagem que compartilha vivências ilustrando a partir 
de situações hipotéticas, que fazem parte do cotidiano dos adolescentes brasileiros possíveis 
formas de autoproteção.  Através das suas “histórias”, em São Lourenço da Mata (região 
metropolitana de Recife, Pernambuco), ANA compartilha através de seu blog sua militância 
em defesa dos direitos humanos e sempre traz de forma prática alguma maneira de enfrentar 
e/ou questionar problemas e questões que os adolescentes e jovens podem se deparar no dia 
a dia.  
 
A campanha ANA teve início em 2012 através de ações de jovens ligados as redes de 
enfrentamento à violência sexual no território brasileiro.  O propósito da Campanha ANA 
(Aliança Nacional dos Adolescentes) é fortalecer a participação nacional de adolescentes no 
combate as violências relacionadas aos seus direitos sexuais, por meio de ações de 
comunicação da educomunicação para a autoproteção dos seus direitos.  
 
Para a concretização das ações de comunicação, da educomunicação na defesa e na 
autoproteção dos direitos sexuais, a Campanha ANA foca  sua incidência na produção de 
conteúdos (envolvendo sempre adolescentes e jovens nessa produção) e na difusão deles 
por meio da internet, em uma página no Facebook, Blog, Instagram e na produção de Boletim 
mensal, enviados por e-mail e mais recentemente um canal de vídeos, além das ações 
presencias como seminários, oficinas, encontros e formações.  
 
Ao longo de quatro anos de existência tivemos diversos parceiros dos quais citamos, a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Republica, o Instituto C&A a 
Childhood Brasil e o Conselho Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Assumiram 
a execução institucional da Campanha o Coletivo Mulher Vida (2012-2013) e a Associação 
Barraca da Amizade (2013  até agora com perspectivas concretas até 2018). A Campanha 
ANA, a cada ano, procura se renovar e enfatizar garantias, ainda frágeis, na luta pelos direitos 
humanos e sexuais de meninas e meninos. Essa nova fase da Campanha ANA dará ainda 
mais ênfase a questão LGBTI, através dos espaços virtuais, oficinas em escolas da rede 
pública em Fortaleza e região metropolitana e difusão 
nas ONG’s da Rede ECPAT Brasil. Tudo isso com 
o intuito de fortalecer as identidades e combater a 
homofobia, lesbofobia e transfobia, que muitas 
vezes crianças e adolescentes sofrem, nos 
espaços institucionais. Para essa nova fase, 
a campanha contará com o cofinanciamento da 
União Europeia. 
  
Por isso, gostaríamos de convidar vocês a 
acompanhar as ações da campanha nos 
espaços virtuais e somar forçar  juntos 
para  afirmação  de que “Direitos sexuais 
são direitos humanos” . 
 
Acompanhe a Campanha ANA nas redes! 
www.facebook.com/campanhaana 
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A SaferNet Brasil convida à tod@s para 
iniciarem as mobilizações para o próximo 
Dia Mundial da Internet Segura. A proposta 
desta iniciativa anual é estimular que 
diferentes atores realizem atividades de 
promoção do uso responsável e seguro da 
rede de redes. 
 
Se você é um usuário de Internet que está 
preocupado com um futuro mais livre e 
seguro online, mobilize-se e junte-se nas 
mobilizações que acontecerão em mais de 
100 Países. Em 2017, a campanha tem 
como tema: Seja a mudança para uma 
Internet mais positiva. 
 
Conheça em: 
www.facebook.com/SafernetBR  

A Escola Arte de Ser, localizada na cidade de Rio Verde, em Goiás, atua com a proposta de 
empoderamento do aluno no processo de aprendizagem. Entre as atividades, há aula de 
feminismo para alunos desde os 7 anos de idade e, para extrapolar a sala de aula, a escola 
criou o projeto “Já falou para seu menino hoje?” com o objetivo de incentivar famílias e 
educadores a conversarem com os meninos sobre equidade no dia a dia. As mensagens 
compartilhadas no Facebook pretendem promover a educação para uma sociedade menos 
violenta, na qual meninas e meninos tenham igualdade de possibilidades. 
Conheça em: www.facebook.com/jafalouparaseumenino  

A Flacso Brasil elaborou o Relatório 
Violência Letal Contra as Crianças e 
Adolescentes do Brasil, que revela que as 
mortes por causas externas nessa faixa 
etária aumentam desde a década de 1980 e 
representam quase 30% dos óbitos em 
2013. 
 
O relatório tem como fonte o Sistema de 
Informações de Mortalidade (SIM), da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 
Ministério da Saúde (MS). Em conjunto, as 
causas externas vitimaram no país 689.627 
crianças e adolescentes entre 1980 e 2013. 
 
Confira os dados e acesse o relatório 
completo: http://flacso.org.br/?p=16212  
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Cadastre-se para receber os próximos boletins 

do Comitê. Copie e cole no seu navegador: 

bit.ly/recebaoboletim 

Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 
 
Secretária Executiva 
Karina Figueiredo 
 
Diagramação 
Bárbara Nonato 
 
www.facabonito.org.br 
www.facebook.com/facabonito 
 
Distribuição Gratuita. 

Tempo de renovar nossas esperanças 
 

Que a esperança de um futuro melhor para 

meninas e meninos do Brasil se renove nesse 

fim de ano. 

 

O Comitê Nacional vem agradecer a todos os 

parceiros que apoiaram as ações ao longo de 

2016. 

 

Desejamos que 2017 seja melhor e que 

estejamos juntos, sonhando e acreditando na 

proteção integral de nossas crianças e 

adolescentes. 

 

Boas Festas. 
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