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Participação da Rede Não Bata, Eduque em palestras e eventos
Programa Café Filosófico lores na educação das crian‐
ças e adolescentes e inte‐
CPFL
grou o módulo
A RNBE, representada por
"Sustentabilidade aqui e
Angelica Moura Goulart,
agora: como participar e
participou do programa
contribuir para uma socie‐
Café Filosófico CPFL ‐ ponto
dade mais justa e um Plane‐
de encontro de intelectuais
ta equilibrado", de Samyra
com os mais diversos públi‐
Crespo.
cos, onde informações são
transformadas em conheci‐
Foram realizadas palestras
mento.
nos dias 8 e 9 de abril em
São Paulo, em 13 de maio
A série de palestras proferi‐
em Santos e 14 de maio em
das por Angelica intitulada
Sorocaba.
“Sustentar desde a infân‐
cia” abordou a necessidade http://www.cpflcultura.com.br/
de adotar um padrão ético evento/ribeirao‐preto/08‐04‐10/
condizente com nossos va‐ sustentar‐desde‐infancia‐angelica‐
moura‐goulart

XXIII Congresso da ABMP
No período de 5 a 7 de
maio em Brasília, foi reali‐
zado o 23º Congresso da
Associação Brasileira de
Magistrados, Promotores
de Justiça e Defensores
Públicos da Infância e da
Juventude. Em 7 de maio
a Rede Não Bata, Eduque,
representada por Angelica
Goulart, foi convidada
pelo Dr. Paulo Sérgio Pi‐
nheiro ‐ membro da Co‐
missão Interamericana de
Direitos Humanos, OEA e
Expert Independente do
Secretário‐Geral da ONU

para o Estudo mundial so‐
bre violência contra crian‐
ças, para participar da mesa
“Superando a violência con‐
tra as crianças e adolescen‐
tes no Brasil e na América
Latina hoje. Na ocasião
pudemos discutir com a
plenária a importância de
adequação dos marcos le‐
gais para o enfrentamento
aos castigos físicos e humi‐
lhantes contra crianças e
adolescentes no Brasil e na
América Latina.

123Alô! – A voz da criança e do adolescente
O projeto 123Alô! é um
canal de comunicação de
fácil acesso e gratuito, es‐
pecialmente voltado ao
público
infanto‐juvenil,
que possibilita a expressão
de seus posicionamentos,
suas dúvidas, seus pedidos
de ajuda, de informação ou
orientação para, junto com
eles, buscar as soluções
para suas questões e esta‐
belecer pontes com outros
serviços de atendimento

especializados, quando ne‐
cessário. Basta ligar para
0800 0 123 123 (serviço
disponível no município do
Rio de Janeiro).
Este projeto desenvolvido
pelo Instituto Noos – mem‐
bro do Grupo Gestor e da
Secretaria Executiva da RN‐
BE também vêm apoiando
a demanda dos pais e res‐
ponsáveis que solicitam
apoio e esclarecimento
sobre a campanha nacional

Não Bata, Eduque, através da
sessão “Contatos” do site
www.naobataeduque.org.br
A equipe especializada do
123Alô! encaminha informa‐
ção, orientação, sugestões,
etc. para os pais e adolescen‐
tes que querem educar seus
filhos sem o uso de castigos
físicos e humilhantes ou para
pessoas que desejam prote‐
ger alguma criança e adoles‐
centes e não sabem como.

DIVULGUE O
CONCURSO 1º
ANIVERSÁRIO DO
123ALÔ!
CONECTANDO
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES—
EDITAL EM:
www.noos.org.br

Ações do Comitê Regional Salvador
O Comitê Regional de Salvador está de vento em popa. O comprometimento das organizações e
profissionais que compõe o Comitê tem trazido avanços substanciais no enfrentamento aos castigos físicos e
humilhantes contra crianças e adolescentes.

Uma expressiva vitória do nosso movimento
A psicóloga Carla França, do Proje‐
to Proteger e do Ministério Público
da Bahia, apresentou uma tese no
Congresso Regional de Psicologia –
3 indicando o compromisso da ca‐

tegoria com o fim da prática dos
castigos físicos e humilhantes,
questão sobre a qual o Conselho
Federal ainda não havia se mani‐
festado. A tese foi aprovada para

apresentação no VII Congresso
Brasileiro, realizado em Brasília
entre 3 e 6 de junho e igualmente
aprovada.

Adesões
O Conselho Regional de Psicologia
(CRP – 3) formalizou a adesão à RNBE, passando a
integrar o Comitê Salvador, representado por Luci‐
ana Baretto.

O novo Procurador Geral do Ministério Publico da Ba‐
hia, assim como a coordenação do Centro de Apoio às
Promotorias da Infância e Juventude reiteraram a par‐
ticipação no Comitê Regional, ao assumirem a atual
gestão.

Discutindo a temática
Carla França discutiu o tema
Castigos físicos e humilhante
contra crianças e adolescentes
no encontro Psicologia na Edu‐
cação, promovido pela Universi‐
dade de Tiradentes ‐ UNIT, em
Aracaju, em maio.

O Projeto Proteger realizou capacita‐
ções para conselheiros de direitos e
tutelares nos municípios baianos de
Paulo Afonso e Juazeiro, em seminá‐
rios regionais do Forum DCA/Bahia,
que reuniram representantes de 20
municípios em abril e no município de
Irecê, em evento do Território de Irecê
sobre Direitos das Crianças e Adoles‐
centes, envolvendo cinco municípios.

Eleonora Ramos, representando
a RNBE participou do programa
de entrevistas Boa Tarde Bahia,
na Tv‐Bandeirantes.

Grupo Gestor da Rede:
ANDI ‐ Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Comunicarte, Frente Parlamentar pelos
Direitos da Criança e do Adolescente, Fundação Abrinq, Fundação Xuxa Meneghel, Fórum
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Promundo, Instituto NOOS, Projeto Pro‐
teger, Save the Children Suécia e Sociedade Brasileira de Pediatria.
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Nossa Campanha ganha adeptos nas cinco regiões do país
Através da sessão Conta‐
to do site
www.naobataeduque.org.
br estamos recebendo
pedidos de material de
campanha de todo o Bra‐
sil.
Estamos muito felizes não
só com o aumento do nú‐
mero de pedidos, mas
principalmente pela im‐

portância das organiza‐
ções que reconhecem a
importância do enfrenta‐
mento aos castigos físicos
e humilhantes contra cri‐
anças e adolescentes e
querem discutir o tema
com a sociedade. Entre
elas estão: Conselhos Mu‐
nicipais de Direitos da
Criança e do Adolescente,

, Conselhos Tutelares ,
CRAS, Escolas públicas e
particulares, Unidades de
Saúde, Organizações da
sociedade civil que desen‐
volvem atividades com
crianças, adolescentes e
famílias, a Fundação Casa
e pessoas físicas que que‐
rem atuar em suas comu‐
nidades.

O SITE
www.naobataeduque.
org.br VEM CUMPRIDO
SEU PAPEL DE SER UM
VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO E
APOIO À CAMPANHA
NACIONAL.

Adesivo para carro – adaptação dos materiais de campanha
Por acreditar e apoiar a
campanha Não Bata, Edu‐
que, Masarele Ferreira –
publicitária de Belo Hori‐
zonte, usou sua criativida‐
de e adaptou o porta co‐
pos e o cartaz para serem
utilizados como adesivo
de carro.

resultado pois vejo pesso‐
as olhando e comentando
e um "ar" de inibição e
surpresa. Algumas pesso‐
as já chegaram a me per‐
guntar onde consegui o
adesivo…. Amigos que são
pais me perguntam que
campanha é essa que es‐
tou apoiando. Então
O resultado foi fantástico! eu peço que eles vejam as
Não só pela inovação,
dicas no site. … Torço pa‐
mas também pela mobili‐ ra que esta campanha
ganhe força e discussão.
zação das pessoas em
Palmadinha e outras a‐
torno da novidade.
Conforme relato de Masa‐ gressões nunca foram
rele “ ... estou feliz com o objeto de educação. Exis‐

te outras coisas por trás
desta violência e as crianças
não devem pagar por isso”.
Agradecemos a iniciativa e
temos certeza de que inicia‐
tivas como essa é que será
capaz de realizar a mudança
cultural que desejamos!
O arquivo .pdf está disponí‐
vel no site
www.naobataeduque.org.br

Adaptação do porta copos
como adesivo para carro

Adaptação do cartaz como adesivo para carro

Inserção do tema Castigo Físico e Humilhante na mídia
Com o objetivo de incluir o tema na pauta de discus‐
são da sociedade brasileira a Rede Não Bata, Eduque
articula com os meios de comunicação a inserção do
tema na mídia e conta com o apoio da ANDI – Agência
de Notícias dos Direitos da Infância na busca de quali‐
ficação dos jornalistas para a abordagem da temática.
Os membros da RNBE participaram de entrevistas em
rádios e programas de televisão.
Veículo
Rádio MEC AM 800 KHz
Canal Futura
TV Globo
TV Globo
TV Globo
TV Globo
TV Bandeirantes
TV Globo
TV Globo

Data
29/04
12/05
18/05
18/05
19/05
04/06
07/06
13/06
10/06 a 16/07

Ressaltamos o aumento da atenção da mídia à importância
de se discutir o tema dos castigos físicos e humilhantes
contra crianças, inclusive com inserções em programas
como a séria A Vida Alheia e a novela Passione. Os resulta‐
dos foram excelentes! Veja quadro.
Vamos continuar com nossa incidência nos meios de co‐
municação, pois somente no dia 18 de maio, após a entre‐
vista no programa de Ana Maria Braga recebemos, através
da sessão contato de nosso site 60 e‐mails.
Programa
Rádio Sociedade
Jornal Futura
Mais Você
Jornal Hoje
Jornal Hoje
RJTV ‐ 1º Edição
Boa Tarde Bahia
Globo Comunidade
Ao longo da programação

Abrangência
Rio de Janeiro
a todos que têm acesso ao canal
Nacional
Nacional
Nacional
Rio de Janeiro
Bahia
Nacional (exceto SP e MG)
Nacional

