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Adesão Município de
Redenção, Ceará

A professora Célia Fernandes conversa com moradoras de
Redenção sobre a campanha.

Da esquerda para direita: Profa. Ana Paula - Secretária de
Educação, Aécio Bezerra - Vereador, Prefeita Cimar e Ronaldo Texeira - Presidente da Câmara Municipal.

Em clima de festa pelos 142 anos de
emancipação política do município
de Redenção, dia 28 de dezembro de
2010, a prefeita Francisca Torres Bezerra
(Cimar), assinou a carta de adesão à
Rede Não Bata Eduque. O ato formalizou uma parceria iniciada em 2009.

Para nós a adesão formal do município
de Redenção é uma honra e as ações
de prevenção aos castigos físicos e humilhantes promovidas pela Secretaria
Municipal de Educação um exemplo a
ser seguido por todos os gestores públicos comprometidos com a garantir os
direitos das crianças e adolescentes.
Visitem o blog de Redenção:
ntmredencao.blogspot.com

Participação da Solenidade de
Transmissão de Cargo do
Ministro Paulo Vanucchi para a
Ministra Maria do Rosário
População de Redenção durante a realização de competições de corridas e atividade de sensibilização realizada
pela Secretaria Municipal de Educação, com distribuição
do folder da campanha nacional Não Bata, Eduque.

O evento aconteceu em praça pública e contou com a presença da sociedade civil, secretários e vereadores do
município. O compromisso assumido
pela Prefeita e pela Secretária de Educação expressam o desejo de expandir as idéias deste movimento social,
propondo novas formas de educar.
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O Grupo Gestor da Rede Não Bata,
Eduque foi convidado a participar da
Solenidade de Transmissão de cargo
entre os ministros da Secretaria de Direitos Humanos.

Na presença de ministros, deputados,
funcionários e represetantes da sociedade civil que lotaram o 8º andar da
SDH, a ministra Maria do Rosário fez
um discurso emocionado, pediu união
para superar os desafios, reafirmou a
importância da implementação da
terceira edição do Programa Nacional
de Direitos Humanos e falou detidamente sobre cada segmento sob responsabilidade da SDH, como Crianças
e Adolescentes; Pessoas com Deficiência; Direitos dos Idosos e de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgêneros; Direito à Memória e à Verdade;
e Combate à Tortura.
A RNBE foi representada por: Ana Paula Rodrigues e Luiz Claudio pela Fundação Xuxa Meneghel; Marcia Oliveira
pelo Instituto Noos e Veet Vivarta pela
ANDI.
Fonte: www.direitoshumanos.gov.br

1ª Reunião Grupo Gestor da
Rede Não Bata, Eduque
do ano de 2011
No dia 24 de janeiro foi realizada a
primeira reunião do Grupo Gestor da
Rede Não Bata, Eduque do ano de
2011. O objetivo da reunião era formalizar a adesão de dois novos integrantes
do Grupo Gestor; avaliar as ações realizadas em 2010 e discutir o plano de
ação de 2011.

A solenidade foi emocionante. O ministro Paulo Vannuchi agradeceu o apoio
que recebeu da equipe e da família
ao longo dos cinco anos à frente da
SDH, Vannuchi sublinhou os avanços
conquistados na área dos Direitos Humanos nos últimos 16 anos.
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Ressaltamos a importância da inclusão
no Grupo Gestor da RNBE do Cedeca
Rio de Janeiro – organização com uma
trajetória de defesa jurídico-social de
direitos humanos de crianças e adolescentes, mobilização social e educação popular, representada por Pedro
Pereira e da Themis Assessoria Jurídica
e Estudos de Gênero – que trabalha
pela efetivação dos direitos humanos
de mulheres em prol da superação das
desigualdades sociais, representada
por Elisiane Pasini.

Notas RNBE

Acontecimentos importantes do bimestre
17/01 - O Movimento Mundial pela Infância (MMI-CLAC), em conjunto com o NEV/USP, estão realizando uma pesquisa sobre as estratégias nacionais e regionais desenvolvidas para combater toda
e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. O mapeamento será feito em 10
países da América Latina, entre eles o Brasil. A RNBE foi convidada a participar através do preenchimento de duas fichas técnicas: o envio de um artigo e a identificação de boas práticas de enfrentamento a violência contra crianças e adolescentes. Os resultados desse Mapeamento Regional serão
compartilhados em uma reunião sul-americana prevista para Abril de 2011;
28/01 - O Centro de Formação da São Martinho, no Rio de Janeiro, nos convidou para discutir o
desenvolvimento de ações preventivas aos castigos físicos e humilhantes. A idéia e utilizar o material
da campanha nacional e os diversos manuais produzidos por nossos parceiros em atividades com
os pais e responsáveis das crianças e adolescentes atendidos nos projeto EDUCAGENTE – Núcleo Comunitário, pelo Centro de Defesa Dom Luciano Mendes e com adolescentes atendidos pelo projeto
Ao Encontro dos Meninos em Situação de Rua;
03/02 - A Rede Não Bata, Eduque está participando da Rede de atenção à família BabiLônia e
Chapéu Mangueira. A rede de cuidado que está sendo construída visa potencializar as ações desenvolvidas por cada uma das organizações que atuam na localidade, favorecer o intercambio de
experiências e disponibilizar para a população de ambas as comunidades, situadas na Zona Sul do
Rio, um mapeamento dos recursos existentes;

Temos certeza que ambas as organizações irão contribuir com sua expertise no desenvolvimento das ações da
Rede Não Bata, Eduque em prol da
erradicação dos castigos físicos e humilhantes contra as crianças e adolescentes brasileiras.
Agradecemos também a parceria da
Firjan pela cessão do espaço para a
realização da reunião.
Mais informações em:
www.cedecarj.org.br
www.themis.org.br

Relançamento Frente
Parlamentar de Defesa dos
Direitos da Criança – Câmara
Federal – Plenário 13 Anexo 2

09/02 - A RNBE foi convidada a participar de uma entrevista que visa encontrar formas efetivas de
mobilização da sociedade para a prevenção da violência, dos abusos e dos maus-tratos contra
crianças. O estudo exploratório está sendo realizado pelo NEV/USP em parceria com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e o Fetzer Institute;
21/02 - Nos reunimos com a SMSDC - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro
para discutir como poderíamos contribuir para a formação dos profissionais que participam do Centro de Estudos do Núcleo de Promoção da Solidariedade e Prevenção das Violências da SMSDC-Rio.
Confirmamos nossa participação em uma mesa redonda no dia 16 de março. Temos certeza de que
a parceria entre a RNBE e a SMSDC apenas começou!;
23/02 - Crianças e adolescentes da Fundação Xuxa, que representarão a Rede Não Bata, Eduque
no Desfile da Escola de Samba Mirim Inocentes da Caprichosos, realizam um ensaio geral com a
presença da bateria da escola. O desfile será realizado no dia 4 de março às 17 horas no Sambódromo do Rio de Janeiro;
25/02 - Participamos do lançamento da 6ª Edição da Campanha contra a Exploração Sexua l de
Crianças e Adolescentes, que foi realizada no Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro. O slogan da campanha é “Violência Sexual é crime. Denuncie. A bola está com você”.

Lançamentos e publicações
Em dezembro de 2010 foram lançadas duas publicações importantes para a defesa dos direitos da
criança e do adolescentes são elas:

A Rede Não Bata, Eduque, representada por Angelica e Ana Paula, participou do relançamento da Frente
Parlamentar de Defesa dos Direitos da
Criança no Congresso Nacional.
“Direitos Humanos de Crianças e
Plano Nacional pela Primeira Infância”, da
Adolescentes – 20 anos do Estatuto”, da
Rede Nacional Primeira Infância.*
Secretaria de Direitos Humanos.

*A versão resumida pode ser obtida através do link :
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/PPNI-resumido.pdf

Grupo Gestor da Rede:

A atuação da Frente Parlamentar de
Defesa dos Direitos da Criança é fundamental para que os direitos preconizados no Estatuto da Criança e
do Adolescente sejam materializados
através de leis, políticas públicas e orçamento criança.

ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Cedeca Rio de
Janeiro, 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 Proteger, Sociedade Brasileira de Pediatria e Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero.

Quer colaborar com a
edição deste boletim?
Envie as informações para
larize.villarroel@naobata
eduque.org.br
A RNBE encontra-se em

Secretaria Executiva

Fundação Xuxa Meneghel
Rua. Belchior Fonseca, 1025
23027-260 - Rio de Janeiro - RJ, Brasil | Tel +55 21 2417-1252
Instituto NOOS
Rua Álvares Borgerth, 27 – Botafogo
22270-080 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil | Tel: +55 21 2197-1500

www.naobataeduque.org.br
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