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Parceria da RNBE com o projeto + Criança na Rio+20
Um dos eixos de atuação da RNBE é a valorização da
participação infantojuvenil, por isso, estabelecemos uma
parceria com a Fundação Xuxa Meneghel, que idealizou o
projeto +Criança na Rio+20. O projeto encorajou e estimulou
crianças a expressarem suas opiniões sobre sustantabilidade
e sobre os problemas que afetam suas vidas.
O projeto foi iniciado em abril de 2012 com a participação
de crianças ribeirinhas, indígenas, das florestas, quilombolas,
da fronteira, do semi árido com deficiências e de centros
urbanos das seguintes localidades:
• Aldeia Pataxó Barra Velha (Porto Seguro, Bahia),
• Alter do Chão (Santarém, Pará),
• Boqueirão dos Vieiras (Codó, Maranhão),
• Cabo Frio (Rio de Janeiro),
• Corumbá (Mato Grosso do Sul),
• Quilombo São José da Serra (Valença, RJ),
• Pontão (Rio Grande do Sul),
• Tefé (Amazonas) e na
• cidade do Rio de Janeiro.

Alter do Chão

Boqueirão dos Vieiras

Aproveitando a oportunidade e
inserimos o tema dos castigos corporais
e tratamento cruel e degradante nas
oficinas preparatórias do projeto.
Discutimos a questão com crianças,
adolescentes, adultos, famílias e
profissionais de organizações da
sociedade civil local.
De 13 a 22 de junho, 90 crianças,
das
dezenas
que
participaram
do projeto, reuniram-se no Rio de
Janeiro, para participar do Fórum das
Crianças, onde discutiram o conteúdo
da carta que iriam apresentar e
participaram de diversos encontros
com autoridades, grupos de jovens e
mulheres, atividades culturais, etc.

Quilombo São José

A Carta das Crianças para a Terra
Em 22 de junho, num evento no Forte de Copacabana, as crianças entregaram a
“Carta das Crianças para a Terra” para a ministra de Meio Ambiente, Izabella Teixeira,
onde apresentaram suas preocupações e propostas para um desenvolvimento
sustentável.
Dentre outros itens, a questão da violência aparece com uma preocupação das
crianças:
Nós crianças queremos ter voz. Voz para dialogar com a família. Voz para cobrar
nossos direitos do poder público.
Muitas crianças sofrem com a violência e com o trabalho infantil. Quando a criança
trabalha não tem tempo para brincar.
Nós crianças queremos ouvir também. Assumir nossos deveres em casa, na escola e em
todo o lugar.
Ter respeito e cuidado com o meio ambiente em que vivemos e com as pessoas com quem
convivemos.
Nós queremos uma vida sem violência, mas ela começa em casa, na família.
Nós seguimos o exemplo dos adultos e do que assistimos nos meios de comunicação.
Quando aprendemos a violência, nós praticamos fora de casa também, como bullying.

Acessem a integra da “Carta das Crianças para a Terra” em:
http://www.fundacaoxuxameneghel.org.br/wp-content/uploads/2012/06/carta-das-criancas-para-a-terra1.pdf

Fotos publicada em:
http://maiscriancanariomais20.blogspot.com.br
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Audiência Pública sobre o PL 7672/2010 na
Assembleia Legislativa de Pernambuco

Eleonora Ramos – RNBE, dep. Estadual
Teresa Leitão – Pres. Frente Parlamentar
em Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente, Dra. Ana Carolina Sá
Magalhães – Promotora da Infância e
da Juventude, Fernando Silva – Pres.
do CEDCA/PE e Valeria Nepomuceno –
Coord. Executiva do Cendhec.
Foto: Blog do Cendhec.

Em 23 de abril, Eleonora Ramos Projeto Proteger representou a RNBE
na audiência pública realizada
em Recife. Durante a audiência
Eleonora reforçou a ideia de que
o projeto de lei é uma chance
histórica de mudar um passado de
violação de direitos no Brasil. “São
512 anos de muita violência, em
que as crianças foram e ainda são
as principais vítimas”.
Valeria Nepomuceno destacou a
iniciativa do Cendhec em promover
ações em prol dos bons tratos de
crianças e adolescentes.

Como resultado da Audiência
Pública, a deputada Teresa Leitão
informou que iria distribuir o material da Campanha pelos Bons
Tratos para o deputados estaduais, tentaria mobilizar os senadores
pernambucanos para a adesão à campanha e ao projeto de lei
e encaminhar sugestão, em nome da Frente Parlamentar, para
a elaboração de uma carta na qual os candidatos às eleições
municipais assumam o compromisso em defesa das crianças e
adolescentes.

XXIV Congresso Nacional da ABMP
Pedro Pereira - Cedeca RJ representou a RNBE no
Congresso Nacional da ABMP.
Durante o congresso distribuímos uma carta
aberta sobre a importância da aprovação do
PL 7672/2010 e materiais da campanha para os
participantes.

Encontros Tecendo Parcerias
Nos dias 4 e 17 de maio realizamos encontros entre a RNBE e a
sociedade civil organizada nas cidades de Corumbá, MS e Cabo
Frio, RJ.

Survey “Pesquisa Nacional por amostragem domiciliar
sobre atitudes, normas culturais e valores em relação
à violação de direitos humanos e violência”
Em 5 de junho, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade
de São Paulo (NEV/USP), lançou a “Pesquisa Nacional por
Amostragem Domiciliar sobre Atitudes, Normas Culturais e Valores
em Relação à Violação de Direitos Humanos e Violência – Um
Estudo em 11 Capitais de Estado”.
A pesquisa aponta fortes indícios de que ser vítima de punição
corporal, quando criança, estimule o uso deste tipo de punição
quando adulto.
A maioria dos entrevistados, tanto em 2010 (70,5%) como em
1999 (79,6%), revelou ter apanhado quando criança. Aqueles
que relataram ter apanhado muito quando criança são os que
mais escolhem a opção “bater muito” em seus filhos caso estes
apresentassem mau comportamento.

Notas RNBE
18/04 – Divulgamos uma NOTA PÚBLICA sobre
a agressão cometida pelo pai contra a filha de
nove anos em Campo Grande – MS.
20/04 – Nos reunimos com Cassia Melo,
consultora da Kindernothife (KNH) Regional
Sudeste e Centro Oeste (SECO) para conversar
sobre a campanha nacional Não Bata Eduque e
a participação infantojuvenil no processo.
11/05 – Realizamos um encontro de
sensibilização em Angra dos Reis, RJ.
Participaram representantes do CAPSI, CMDCA,
Comissão de Assistência Social da Câmara
Municipal, Conselho Tutelar, CREAS, Rede
Economia Solidária e Saúde, Saúde da Criança,
Secretarias de Ação Social e de Educação.
08/05 – Realizamos um encontro de
sensibilização com a direção e professores da
Escola Municipal João Baptista Gomes, Santa
Isabel, Valença, RJ.
06/06 – Marcia Oliveira participou do debate
sobre a “A lei da palmada” no programa
Cabeça pra cima da TV Boas Novas.
12/06 – Participamos do I Simpósio Estadual
Cidades Amigas da Criança e do Adolescente,
que aconteceu durante o X Congresso de
Pediatria do Estado do Rio de Janeiro.
19/06 - Participamos da Roda de Diálogo de
crianças do projeto + Criança na Rio+20 na
Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Além
das 90 crianças do projeto estavam presentes
os deputados federais Alessandro Molon e Erika
Kokay, o assessor do Gabinete da SDH, Agnaldo
Soares Lima, o conselheiro do Conanda, Carlos
Nicodemos e os vereadores Tio Carlos e Edison
da Creatinina.
26/06 - Participação no programa Conexão
Futura que abordou o tema da violência contra
crianças.
29/06 – Prestigiamos o lançamento da
Campanha Você é meu Pai: Campanha de
Paternidade e Cuidado, coordenada pelo
Instituto Promundo, pela Sonke Gender Justice
Network e pela Aliança MenEngage.
Grupo Gestor da Rede:
ANDI - Comunicação e Direitos da Infância, Cedeca
Rio de Janeiro, Comunicarte, Frente Parlamentar Mista
pelos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente,
Fundação Abrinq - Save the Children, Fundação Xuxa
Meneghel, Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Promundo, Instituto Noos, Projeto Proteger,
Sociedade Brasileira de Pediatria e Themis Assessoria
Jurídica e Estudos de Gênero.
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Fundação Xuxa Meneghel
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Fonte: http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_content&task=view&id=285
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Fica evidente a necessidade de enfrentarmos a banalização do
uso dos castigos corporais e tratamento cruel e degradante contra
crianças e adolescentes, não só para garantir sua integridade
física e psicológica, mas também para a construção de uma
sociedade menos violenta.
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Quer colaborar com a edição deste
boletim? Envie as informações para
coordenacao@naobataeduque.org.br
http://naobataeduque.tumblr.com/
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