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Governos, autoridades
internacionais e sociedade civil
discutem a violência contra
crianças e adolescentes

Nos dias 28 e 29 de abril, a Rede Não Bata,
Eduque participou do primeiro encontro
Sub-regional de Acompanhamento
das Recomendações do Estudo das
Nações Unidas sobre a violência contra
crianças e adolescentes (UNVAC),
realizado na cidade de Assunção,
Paraguai.
Diversas autoridades participaram
do encontro, entre elas, Marta Santos
Pais, Representante Especial do
Secretário Geral das Nações Unidas
sobre a violência contra crianças,
Paulo Sérgio Pinheiro, Comissionado
e Relator da Infância, da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos,
Liz Cristina Torres Herrera, Ministra da
Secretaria Nacional da Infância e
Adolescência do Paraguai, Norberto
Liwski,
Presidente
de
DNI-Seção
Argentina, Rosa Maria Ortiz, ex-vice
presidente do Comitê dos Direitos da
Criança, Carmem Silveira Oliveira,
Secretária Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente,
Jorge Freire, Coordenador Geral da
Rede Latinoamericana e Caribenha
pela Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente (REDLAMYC), Victor
Giorgi, Coordenador da Área de
Promoção e Proteção do IIN
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(Instituto Interamericano de crianças e
adolescentes), entre outros.
O NEV/USP – Núcleo de Estudos da
Violência da Universidade de São
Paulo apresentou o Resumo Executivo
do mapeamento realizado em dez
países da região. O documento
apresenta um retrato atual dos
marcos legislativos, políticas públicas,
mecanismos de coordenação e
sistemas
de
monitoramento
de
Argentina,
Bolívia,
Brasil,
Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela e revela, mais
uma vez, a violência praticada contra
crianças e adolescentes.

O
mapeamento
enfatizou
a
importância do estabelecimento de
planos nacionais de direitos humanos
de crianças e adolescentes, que
disponham de recursos específicos,
de
reformas
legislativas,
com
ênfase na prevenção da violência,
especialmente na mudança de
comportamento e atitudes de pais,
professores, profissionais de instituições
e sociedade em geral relacionadas
com práticas arraigadas como o
castigo físico e, em alguns casos
extremos, o abuso sexual, além da
criação de canais de denuncias e
bases de dados que possam contribuir
para o planejamento e monitoramento
de políticas públicas em matéria de
prevenção, promoção e atenção.

O Brasil foi representado no encontro
por Anced, Conanda, Aldeias Infantis
SOS Brasil, Maristas, Fórum Nacional
DCA, Instituto Noos representando
as Linhas de Ajuda para Crianças e
Adolescentes das Américas (Rede
Child Helpline International), Núcleo de
Estudos da Violência da USP, Núcleo
de Trabalhos Comunitários da PUC/SP,
Plan Brasil, Rede Não Bata, Eduque e
pela adolescente Raimunda Taciane,
de São Luis do Maranhão.

Participação da Rede Não Bata,
Eduque no Desfile da Escola de
Samba Mirim Inocentes da
Caprichosos

As crianças e adolescentes deram
seu recado no desfile da Inocentes de
Caprichosos. O carro alegórico era o
Estatuto da Crianças e do Adolescente
e as alas representavam os direitos das
crianças de forma colorida e alegre.

A Rede Não Bata, Eduque compôs uma
das alas e outros temas importantes
foram lembrados como a erradicação
do trabalho infantil e a exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Veja mais fotos em: www.flickr.com/
photos/naobataeduque/
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Mesa Redonda: A experiência da Notas RNBE
Rede Não Bata, Eduque
Acontecimentos importantes do bimestre
No dia 16 de março, realizamos uma
mesa redonda para os profissionais que
participam do Centro de Estudos do
Núcleo de Promoção da Solidariedade e
Prevenção das Violências, da SMSDC da
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa
Civil do Rio de Janeiro.

17 e 31/03 – participamos das reuniões da Rede de apoio às famílias da
Babilônia e Chapéu Mangueira.
29/03 – participamos do lançamento do livro “Mapeando Diálogos –
ferramentas essenciais para a mudança social”, publicado pelo Instituto Noos.
05/04 – A RBNE está articulando com o ISER - Instituto de Estudos da Religião
a realização de um encontro intra-religioso com o objetivo de discutir o tema
dos castigos corporais e humilhantes contra crianças e adolescentes. Em
breve termos mais notícias sobre essa importante parceria.

27/04 – Aline Ázara, representou a RNBE na Audiência pública promovida
pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
A RNBE abriu o Seminário “Tecendo “Como Identificar e Combater o Bullying nas Escolas”, que aconteceu às 17
Estratégias
de
Solidariedade
na horas no Plenário 7 da Câmara dos Deputados.
Prevenção
das
Violências”
e
compartilhou com os presentes sua O Instituto Promundo deu inicio a uma série de oficina de sensibilização
sobre Gênero, Sexualidade e Saúde em 13 estados brasileiros. As oficinas irão
experiência de atuação em rede.
envolver mais de duas mil pessoas, entre professores (as) e outros profissionais
de educação, agentes de saúde, lideranças comunitárias e adolescentes.
18 anos da Themis
Os materiais da Campanha Nacional Não Bata, Eduque foram incluídos no
Ao comemorar seus 18 anos, a Themis material didático que será utilizado pela equipe do Promundo.
que é membro de nosso grupo
gestor, recebeu um Certificado de
reconhecimento da OAB/RS, do Ministério
Público do Rio Grande do Sul e da
AJURIS (Associação de Juízes do Estado)
pelo trabalho realizado.

Seis profissionais de organizações que compõe o Grupo Gestor da Rede Não
Bata, Eduque participarão da décima edição do curso Violência contra a
criança e o adolescente: a abordagem do IFF. Coordenado pela pediatra
do IFF – Instituto Fernandes Figueira, Rachel Niskier, o curso tem como objetivo
informar e trocar experiências, contribuindo dessa forma para sensibilizar a
todos da importância da detecção, do atendimento e do adequado enAlcançar a maior idade é sempre uma caminhamento dos casos. O curso será realizado nos dias 9, 16, 23 e 30 de
maio.
emoção, um momento de reflexão e
orgulho, e receber tal reconhecimento de
órgãos tão importantes para a garantia Na última semana de abril, Angelica Goulart , representando a Rede Não
Bata, Eduque, reuniu-se com a Secretária de Políticas para Mulheres do Rio
dos direitos humanos, é uma honra.
Grande do Sul, Sra. Marcia Santana, visitou a sede da Themis e foi conhecer
de perto o projeto PIM – Primeira Infância Melhor.
Parabéns a toda equipe da Themis.

Grupo Gestor da Rede:

ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Cedeca Rio de Janeiro, Comunicarte, Frente Parlamentar pelos
Direitos 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.

Secretaria Executiva

Fundação Xuxa Meneghel
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23027-260 - Rio de Janeiro - RJ, Brasil | Tel +55 21 2417-1252
Instituto NOOS
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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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