Boletim Maio e Junho de 2011

Parlamento brasileiro discute o tema dos castigos corporais contra crianças e adolescentes
Assim como não é natural bater em mulher, bater em
criança também deve deixar de ser aceito e justificado
como forma de educação e disciplina. Contribuir para
essa importante mudança cultural e comportamental é um
dos desafios da Rede Não Bata Eduque, dar visibilidade ao
problema, discuti-lo com a sociedade é fundamental. Por
isso, apoiamos a tramitação e aprovação do projeto de lei
Nº 7672/2010 e o estabelecimento de poltícias públicas de
apoio às famílias.

Cerímônia de abertura do Seminário

Durante o seminário foram apresentados os resultados
positivos dos 31 anos da aprovação da lei na Suécia,
primeiro país do mundo a adotar uma legislação contra
os castigos corporais, e a experiência de nossos vizinhos
Uruguai, Venezuela e Costa Rica, que já tem leis sobre o
tema, o Projeto de Lei nº 7672/2010 recebeu o apoio de
diversas autoridades que se comprometeram a instalar a
Comissão Especial que discutirá o problema.

No último dia 19 de maio o parlamento brasileiro teve a
oportunidade de discutir a dura realidade de castigos físicos
e tratamento humilhante vivida pelas crianças em todo o
mundo. Também puderam conhecer a experiência dos
países que já aboliram essa prática e os resultados positivos Mais informações: http://naobataeduque.tumblr.com/
conquistados pela sociedade, quando proporcionamos
para as crianças uma infância com foco na educação não
violenta baseada no diálogo, na compreensão e no afeto.
Participaram do seminário diversas autoridades nacionais
e internacionais, entre eles sua majestade Rainha Silvia da
Suécia, a Ministra de Direitos Humanos, Sra. Maria do Rosário,
a Representante Especial da ONU sobre Violência contra
Crianças, Sra. Marta Santos Pais, a Senadora Marta Suplicy,
a Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados, Sra. Manuela D´Avila, Membro do
Parlamento Sueco, Sra. Ulrika Carlsson, a Embaixadora da
Suécia no Brasil, Sra. Elisabeth Dahlin, a porta-voz da Rede
Não Bata, Eduque, Sra. Xuxa Meneghel, a Representante
do Unicef no Brasil, Sra. Marie-Pierre Poirier, Dr. Paulo Sérgio
Pinheiro - responsável pela elaboração do Relatório Mundial
da ONU sobre Violência contra a Criança, a SecretáriaGeral de Save the Children Sweden, Sra. Elisabeth Dahlin,
representantes de crianças e adolescentes.

Elisabeth Dahlin, senadora Marta Supplicy, ministra Maria do Rosário, sua majestade
Rainha Silvia da Suécia, Xuxa Meneghel e a deputada federal Manuela D´Avila.

“Não é uma lei contra a palmada. É a lei do amor, do respeito”. “... ainda vivemos em uma cultura atrasada quando o assunto é violência
contra as crianças. Um dia a escravidão ou até mesmo bater em mulher foi normal ...”; “A gente não aprende com dor”, frases da portavoz da Rede Não Bata, Eduque – a apresentadora Xuxa Meneghel.
“O castigo físico não pode ser considerado pratica pedagógica.”; “O projeto não prevê nenhuma intervenção familiar, não pressupõe
qualquer alternativa que macule os responsáveis pelas crianças. Trata-se de uma lei sobre o amor e sobre o cuidado”, frases da Ministra
de Direitos Humanos – Maria do Rosário.
“Os castigos físicos têm efeitos devastadores e abrem espaço para outras formas de violações, como o abuso sexual”, frase da Rainha
Silvia da Suécia, primeiro pais do mundo a ter uma lei sobre o tema e fundadora de uma organização internacional que trabalha contra
o abuso e exploração sexual de crianças.
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Encontros Regionais Tecendo Parcerias da Rede Não Bata Eduque
Em junho, retomamos as articulações para a realização do
“Encontro Tecendo Parceria”. O objetivo principal dessa
ação e ampliar o número de parceiros na prevenção aos
castigos físicos e tratamento humilhante contra crianças e
adolescentes fazendo com que o material da campanha
nacional chegue às famílias, cuidadores e profissionais da
rede de proteção e quem sabe formar um comitê regional.
Em 1 de junho, com o apoio o Centro Dom Helder Câmara
de Estudos e Ação Social - Cendhec realizamos o V Encontro
na cidade de Recife. O Cendhec desenvolve a Campanha
pelos Bons Tratos de Crianças e Adolescentes, que está em
sua 7ª edição. Mais informações em: www.bonstratos.org.br
O Encontro contou com a participação de 20 instituições que
relataram a intensidade com que os castigos estão presentes
na vida das crianças brasileiras, como alimentam o ciclo
de violência e prejudicam o pleno desenvolvimento desses
pequenos cidadãos.

Momento de confraternização com participantes do
encontro em Recife

Ao final do encontro
foi criado o Comitê
Regional de Recife.
É uma satisfação
poder contar com
a experiência e
apoio da sociedade
civil organizada
pernambucana.

Dia 21 de junho, em parceria com o IFAN – Instituto da
Infância e a Rede Nacional da Primeira Infância do Estado
do Ceará – REPI-CE, realizamos o VI Encontro em Fortaleza.
Participaram do encontro representantes de 30 instituições,
entre eles: Secretários de Educação e Assistência Social,
Defensoria e Ministério Público, ONGs, representações
do CMDCA, Presidência da Comissão da Infância e
Adolescência, Pastoral da Criança, Secretário Estadual do
Conselho do Meio Ambiente do Ceará, Dr. Paulo Henrique
Lustosa, UNICEF, etc.
A Comissão da Infância e Adolescência da Assembléia
Legislativa do Ceará, em parceria com a REPI-CE e a
RNBE, irá realizar a Audiência Pública “Castigos Corporais e
Tratamentos Humilhantes Contra Crianças e Adolescentes”.
A audiência foi agendada para o dia 21 de setembro, às
14 horas.

Dr. Paulo Henrique Lustosa e Angelica Goulart
conversam com os participantes

A Rede Nacional da
Primeira Infância do
Estado do Ceará REPI-CE incorporará
o tema dos Castigos
físicos e humilhantes
na Campanha
de Prevenção
das Violência. A
intenção é que a
campanha percorra
vários municípios do
estado.

Ações realizar por organizações parceiras que compõem os Comitês Regionais
No dia 27 de maio a Cruzada do Menor Creche Tio Beto, no
Rio de Janeiro, realizou um encontro temático com famílias
cujo foco principal era: Violência, abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes. Qual o seu, o meu, o
nosso papel na sociedade? Com foco na prevenção foram
compartilhadas informações de como educar crianças
e adolescentes sem a utilização de castigos físicos e
humilhantes e o material da campanha nacional Não Bata.
Eduque foi usado como material de apoio. A informação foi
compartilhada pela assistente social Simone de Carvalho P.
Arcelino. Obrigada Simone!

Evento “Tecendo Cidadania”
No dia 21 de maio, participamos do primeiro evento
“Tecendo Cidadania”, realizado pela Rede Integração
Babilônia e Chapéu Mangueira da qual a RNBE é membro.
Adolescentes
que participam
das atividades
do Eixo Infantojuvenil da RNBE

A RNBE foi representada por adolescentes que participam
das atividades desenvolvidas por nosso Eixo Infanto-juvenil.
Eles cantaram e dançaram o Rap da rede, fizeram pesquisa
de opinião sobre o Projeto de Lei 7672/2010, recitaram
poesias, receberam orientações sobre saúde sexual e
esclareceram dúvidas sobre o ECA com representantes do
Conselho Tutelar e da OAB/RJ.
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No período de 13 a 20 de junho a Secretaria de Educação
do Município de Redenção no Ceará promoveu a “Semana
da Criança e do Adolescente”. No dia 20, participamos da
mesa redonda do Seminário “Educar, Crescer e Aprender
para a Cidadania”. No período de 13 a 20 de junho a
Secretaria de Educação do Município de Redenção no
Ceará promoveu a “Semana da Criança e do Adolescente”.
No dia 20, participamos da mesa redonda do Seminário
“Educar, Crescer e Aprender para a Cidadania”.
Durante o evento a Rede Não Bata Eduque recebeu da
Prefeita de Redenção – a prefeita Cimar, como é conhecida,
a placa de Honra ao Mérito pelos serviços prestados à
criança e ao adolescente. Ficamos muito honrados com
o reconhecimento do município de Redenção que é um
exemplo no desenvolvimento de políticas públicas de
prevenção aos castigos contra as crianças
Rede Não Bata
Eduque recebe
placa de Honra
ao Mérito do
município de
Redenção no
Ceará.

Mais informações: http://naobataeduque.
tumblr.com/

Ana Paula Rodrigues, Prefeita Cimar e a Secretária de
Educação Ana Paula Fonseca.

Durante o seminário a UNILAB – Universidade da
Integração Internacional oficializou a adesão à RNBE.
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Plano de Ação da Frente Parlamentar Mista de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
No dia 16 de junho, participamos da apresentação
do Plano de Ação e da 1ª Oficina de debates Frente
Parlamentar Mista de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes, que foi realizada no Plenário 4 do Anexo
II, da Câmara dos Deputados.
A reunião foi realizada com o objetivo de construir uma
plataforma e agenda coletiva referente aos direitos de
criança e do adolescente na casa legislativa. A reunião
foi conduzida pelas deputadas Erika Kokay e Teresa
Surita, representantes da coordenação colegiada e
contou com a participação de Mário Volpi - UNICEF,
Cleomar Manhãs – INESC, representando a sociedade
civil e Dra. Carmem Oliveira, Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
da SDH.
Foi proposto um calendário de audiência para o
segundo semestre e as duas primeiras serão: 12 de julho
- Ato Solene em Homenagem aos 21 anos do ECA e
9 de agosto - Castigos Corporais (PL 7672/2010).

O tema na mídia
No período de 18, 19 e 20 de maio houve grande
destaque ao tema devido a participação da Rainha
Silvia e da apresentadora Xuxa Meneghel no Seminário
sobre Experiências de Legislação contra os Castigos
Corporais de Crianças e Adolescentes, realizado na
Câmara dos Deputados e a visita de Xuxa ao Senado
Federal.
A Rádio Sintonia Infância produziu o programa “Não aos
Castigos Corporais” cujo conteúdo pode ser acessado
através do link: http://www.catavento.org.br/sintonia
Os Encontros Tecendo Parceria também despertaram
o interesse dos meios de comunicação nas cidades de
Recife e Fortaleza, tais como:
• Jornal local Recife, TV Brasil em 01/06;
• Conexão Futura, Canal Futura em 03/06;
• Jornal Diário do Nordeste, no dia 20/06;
• Bom dia Ceará, TV Redes Mares; Jornal da Manhã,
da TV Diário e TV Jangadeiro no dia 21/06.

Notas RNBE
Acontecimentos importantes do bimestre
4 e 5/05 – realizamos encontros com diversos deputados
federais, com a presidência da Comissão de Educação
e Cultura, com a coordenação colegiada da Frente
Parlamentar Mista de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes com o objetivo de articular a tramitação e
aprovação do projeto de lei 7672/2010.
18/05 – reunião com o Setor de Responsabilidade Social da
Caixa Econômica Federal para discutir a possibilidade de
capacitação dos membros do Comitê Caixa ODM sobre
a temática dos castigos corporais e tratamento cruel e
degradante contra crianças e adolescentes.
18/05 – Eleonora Ramos, do Projeto Proteger da Bahia
e de nosso Grupo Gestor representou a Rede Não
Bata Eduque na cerimônia de entrega oficial do Plano
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes, no Prêmio Neide Castanha
e nos lançamentos do Caderno Temático: “Direitos
Sexuais são Direitos Humanos” e da Matriz Intersetorial de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes, que aconteceu no Auditório do Palácio do
Planalto.
09/06 - Reunião com equipe do PROINAP - Programa
Interdisciplinar de apoio às Escolas Municipais da SME/
RJ na Escola Municipal Santo Tomás de Aquino, no Leme
para discutir a possibilidade do estabelecimento de uma
parceria para a realização de rodas de conversa com
alunos, profissionais de educação e responsáveis sobre o
tema dos castigos.
13 a 20/06 - A Secretaria de Educação de Redenção
no Ceará organizou a “Semana da Criança e do
Adolescente”, dentre as atividades programadas a RNBE
participou do Seminário “Seminário Educar, Crescer e
Aprender para a Cidadania”.
14/06 – a RNBE foi convidada a participar de um almoço
na Embaixada Britânica em Brasília. Durante o almoço
organizações da sociedade civil brasileira puderam discutir
o tema Direitos Humanos com a Comissão de Relações
Exteriores do Reino Unido.

Grupo Gestor da Rede:
ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Cedeca Rio de Janeiro, Comunicarte, 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.
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

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