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Roda de Diálogo “Educar sem bater uma realidade possível”
No dia 9 de abril, adolescentes do Eixo Participação Infantojuvenil, que participam das atividades da Fundação Xuxa
Meneghel, realizam uma roda de diálogo na Comunidade da
Formiga no Rio de Janeiro.
Conforme relato da equipe da ICOS Comunidade, parceira na
atividade, a roda de diálogo com os adolescentes foi muito
valiosa para o grupo e que a metodologia utilizada é uma
referência de como desejam atuar na comunidade.
Os participantes ficaram impressionados com a sinceridade
dos adolescentes e suas historias, o que contribuiu para que os
adultos pudessem compartilharam suas experiências da infância,
refletissem sobre o uso dos castigos físicos e humilhantes e a
perceber que uma educação não violenta é possível.

Vento no Rosto

Participantes da roda de diálogo

Redes em Conexão

Em 3 de maio o Promundo lançou o livro
“Vento no Rosto”. O livro é um convite ao
diálogo sobre a prevenção aos castigos
físicos e humilhantes e a construção de uma
educação não violenta.

Participamos do Seminário Internacional Redes em
Conexão, organizado pela Rede Andi Brasil e pelo
Instituto C&A, nos dias 19 e 20 de julho em Brasília.
O evento reuniu representantes de redes latinoamericanas e nacionais para discutir formas de
mobilizar, incidir e avaliar processo e impactos do
A história foi criada por um grupo de 12 trabalho em redes que atuam pela garantia dos
crianças, entre 6 e 13 anos, por meio de dez direitos de crianças e adolescentes.
encontros onde foram tratados temas como
participação infantil, escuta, limites sem Durante os módulos: Comunicação, Mobilização,
violência, apoio para a experimentação de Incidência Política e Avaliação foram apresentadas
sonhos e desejos de maneira segura, assim, às experiências da Campanha Nacional pelo Direito
nasceu a história de Lucas.
à Educação, e das Redes Não Bata Eduque, Nacional
pela Primeira Infância, Lamyc (Red Latinoamericana y
O livro infantil será distribuído em escolas e Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños,
bibliotecas comunitárias pelo Promundo.
Niñas y Adolescentes), Andi América Latina, Andi Brasil
e Rede Amiga da Criança.

Capacitação continuada de
Conselheiros Tutelares

Na ocasião foi possível trocar experiências, compartilhar
instrumentos de monitoramento e avaliação, refletir
sobre a importância do desenvolvimento de ações
coordenadas e colaborativas para a transformação
de causas importantes na defesa dos direitos e ficou
evidente que temos que aprimorar nossa atuação
no campo da participação infantil, no uso de redes
Tivemos a honra de participar da Mesa 4: Espaços e instrumentos de
sociais e na comunicação como um direito humano.
Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente com
Deficiência. Moderada pela conselheira tutelar Milena Salgueiro
contou com a participação de Eufrásia Maria Souza das Virgens Segundo dados do Disque 100, no ano de 2012 foram
– Defensora Pública, de Vera Cristina de Souza – advogada do registradas 6.030 denúncias de violência contra
Cedeca Rio de Janeiro e Marcia Oliveira representando a RNBE.
crianças com deficiência física, visual, auditiva e
intelectual. Esse número corresponde a 4,63% do
Falamos sobre a importância da Lei 7672/2010 na prevenção da total das denúncias.
violência doméstica contra crianças e adolescentes.
Com o tema Crianças e Adolescentes com Deficiência: O quê
deve fazer a Família, o Poder Público e a Comunidade, para
Defender e Garantir os seus Direitos? a ACTERJ realizou o 52º Fórum
Permanente de Conselhos Tutelares do Estado do Rio de Janeiro.
O fórum aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de abril, na UERJ.
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Redes sociais em prol dos direitos humanos de crianças e adolescentes
A RNBE vem tentando utilizar as redes sociais Facebook e Twitter para mobilizar a sociedade em prol da divulgação da
importância do enfrentamento aos castigos físicos e humilhantes e outros temas que envolvem os direitos humanos de
crianças e adolescentes. No período compartilhamos os seguintes posts:
No dia 25 de abril no facebook e no twitter

No dia 28 de maio no facebook e no twitter

Em 12 de maio - Dia das Mães - no Facebook

Participação da Sociedade Civil na incidência pela aprovação do PL 7672/2010
A Redação final do PL 7672/2010, batizado indevidamente como “Lei da Palmada”, está aguardando votação na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) na Câmara dos Deputados.
Aprovar o projeto que proíbe o uso da violência para educar crianças e adolescentes é fundamental para que
possamos construir uma cultura de paz em nosso país e enfrentar os alarmantes índices de violência doméstica.
Somente em 2012, foram 130.029 denúncias no Disque 100, isso significa que a cada hora 15 crianças são vítimas de
violência. Em 92% dos casos a vítima tinha algum tipo de relação com o agressor, sendo que em 62% dos casos os
suspeitos eram a mãe ou o pai.
Você pode fazer incidência política para a aprovação do projeto de lei participando das pesquisas que estão
acontecendo:
1) Na Central de Comunicação Interativa da Câmara dos
Deputados - 0800 619 619
Opção 9 - falar com a atendente.
Indicar sua opinião “favorável à aprovação do PL 7672/2010”.
2) Através do site Votenaweb - www.votenaweb.com.br
Para quem tem Facebook é bastante fácil votar.
Basta digitar 7672/2010 em “digite aqui o assunto indicado” e
votar SIM.
Quem não tem Facebook precisa preencher um cadastro.
Assim, você estará participando da construção de uma nova
perspectiva no processo educativo de nossas crianças e
adolescentes. Uma educação não violenta!

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,
Plan Brasil, Projeto Proteger, Sociedade Brasileira de Pediatria e
Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero.
Secretaria Executiva
Cedeca Rio de Janeiro
Av. Gal. Justo, 275 Bl B Sl 317A - Tel.: + 55 21 3091-4666
20021-130 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Fundação Xuxa Meneghel
Rua. Belchior Fonseca, 1025 - Tel.: +55 21 2417-1252
23027-260 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Instituto Noos
Rua Álvares Borgerth, 27 – Tel: +55 21 2197-1500
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Notas RNBE
Dia 30/04 - Realizamos uma palestra sobre Educação
Positiva para a 33ª Escola de Pais da Vara da Infância,
Juventude, Idosos da Comarca da Capital/RJ,
participaram 31 pessoas entre pais, responsáveis e
técnicos da VIJI.
Dia 17/05 - Participamos do lançamento do livro Aracelli,
meu amor na Biblioteca Parque Manguinhos/RJ.
Dia 10/06 - Participação na Assembleia do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
do Rio - na ocasião foram apresentadas as sugestões
de prioridades para o Plano Municipal para a Primeira
Infância.
Dia 12/06 – A equipe da Fundação Xuxa realizou um
trabalho de divulgação da “Educação Positiva” durante
a 22ª ABF Franchising Expo que acontece no período de
12 a 15 de junho, em São Paulo.
Dia 23/06 – A Lei 7672/2010 conhecida na mídia como
Lei da Palmada foi abordada durante o especial SOS
Infância veiculado no programa Fantástico da TV Globo.
Dia 29/06 – Distribuímos material da campanha nacional
Não Bata, Eduque para os participantes da I Copa
Parmê – Fundação Xuxa Meneghel de Ginástica. que
aconteceu na Vila Olímpica em Pedra de Guaratiba/RJ.
Quer colaborar com a edição deste boletim? Envie
informações para coordenacao@naobataeduque.org.br
@RedeNBE
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http://naobataeduque.tumblr.com/
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