Boletim Outubro a Dezembro de 2013

Lançamento de animação e duas publicações durante o
Fórum Mundial de Direitos Humanos
De 10 a 13 de dezembro de 2013, foi realizado em
Brasília o Fórum Mundial de Direitos Humanos e como
parte da programação do evento a Rede Não Bata,
Eduque lançou uma animação e duas publicações.
No dia 12, durante o lançamento da animação
realizamos uma roda de diálogo que contou com
a presença de Eduarda da Silva Rocha Vieira, do
grupo mobilizador da Rede +Criança e Kauan dos
Santos Gabriel uma das crianças que participou da
elaboração do vídeo, e de especialistas na área,
como Ana Paula Rodrigues, da Fundação Xuxa
Meneghel, Vânia Izzo de Abreu, coordenadora do
serviço 123Alô! do Instituto Noos, e Angelica Goulart,
Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos
Humanos.
Kauan dos
Santos Gabriel
e Eduarda da
Silva Rocha
Vieira

Kauan distribuindo autógrafos

No lançamento das publicações
tivemos a presença de diversos
profissionais interessados em
receber exemplares e realizamos uma Roda de
Diálogo com a presença das jovens Danuza do
Nascimento Freitas e Iacy de Carvalho coautoras da
sistematização das rodas de diálogo.
Ana Paula Rodrigues,
Vânia Izzo, Marcia
Oliveira, Danuza do
Nascimento e Iacy
Carvalho durante
o lançamento das
publicações da RNBE
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Exemplo prático de
participação infantil. O
roteiro foi criado a partir
dos desejos, sonhos, ideias
e senso crítico das crianças.
A equipe técnica propôs
soluções gráficas, narrativas
e de continuidade a partir
das ideias elaboradas por
elas. No vídeo, as crianças
mostram que são capazes
de apresentar alternativas,
reconhecer a importância
de regras e limites e
contribuir para a solução
pacífica de conflitos.
O manual busca desconstruir
a banalização e aceitação
social dos castigos corporais
e degradantes contra
crianças e adolescentes
abordando o tema de forma
dinâmica. Com linguagem
coloquial e ilustrada, a obra
procura facilitar a absorção
do conteúdo e oferecer
elementos que apontem
alternativas educativas
pautadas no direito da
criança a ser educada e
cuidada sem qualquer forma
de violência.
Apresenta a sistematização
de rodas de diálogo sobre
educação positiva como
proposta inovadora de
participação infantojuvenil,
na qual a principal
ferramenta é a palavra.
Tem por objetivo divulgar
a metodologia, apontar
desafios que possam
aperfeiçoar o trabalho e
estimular outras organizações
a replicar a experiência.
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Continuação... Fórum Mundial de Direitos Humanos
Durante o lançamento da animação “De olho no mundo”
distribuímos 100 DVDs para os participantes do FMDH, entre eles
as autoridades: Marta Santos Pais – Representante Especial do
Secretário-Geral para a Violência contra a Criança da ONU;
Rosa María Ortiz – Comissionada da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos da OEA e Wanderlino Nogueira Neto – membro
do Comitê dos Direitos da Criança da ONU.
Aproveitamos para articular parcerias com a Pastoral da Criança
e as Escolas de Conselhos; participamos de uma reunião com o
Movimento Mundial pela Infância da América Latina e do Caribe
e de diversas atividades autogestionadas
Durante o Debate 7 – Defesa dos Direitos Humanos e o
Enfrentamento às violências cujos debatedores foram: Alejo
Vargas Velásquez (Colômbia), Roberto de Figueiredo Caldas
(Brasil) e Marta Santos Pais (Portugal), com a coordenação de
Aurélio Rios (Ministério Público) e relatoria de Everaldo de Aguiar
(Rede Desarma Brasil). Marta Santos Pais reafirmou a importância
da aprovação do PL 7672/2010 para a garantia dos direitos das
crianças a não sofrer castigos físicos e tratamento humilhante em
todos os ambientes, a importância do Brasil no cenário de direitos
da infância e a urgência em atuarmos de forma preventiva contra
todo tipo de violência contra a criança.

CMDCA/Rio publica Plano Municipal pela
Primeira Infância
Tivemos a satisfação e orgulho em participar do Grupo de
Trabalho do CMDCA/Rio - Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro que contribuiu com
a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Marcia
Oliveira representou o Centro de Defesa do Rio de Janeiro e a
Rede Não Bata, Eduque no GT.

Todos os produtos lançados pela Rede Não Bata, Eduque
serão distribuídos gratuitamente.
O vídeo com a animação “De olho no mundo” já está
disponível no youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=8t3_KozNr20
As publicações serão encaminhadas preferencialmente
para as Escolas de Conselhos, organizações que atuam
com crianças, adolescentes e famílias e escolas.

Notas RNBE
Dia 04/10, 28/11 e 05/12 – participamos da Reunião de
Mobilização do Fórum Mundial de Direitos Humanos do
Rio de Janeiro.
Dias 2 e 10/10 – realizamos oficinas de sensibilização
na prevenção aos castigos físicos contra crianças
com gestores e representantes legais das creches
conveniadas das 9ª e 10ª CREs - Coordenadorias
Regionais de Educação do município do Rio de Janeiro.
Dia 10/10 – realizamos uma oficina de sensibilização
sobre educação positiva para lideranças comunitárias
da Pastoral do Menor no RJ.
Dias 16 e 17 – demos início às oficinas de formação dos
profissionais da Educação Infantil das 9ª e 10ª CREs, RJ.
Dia 18/10 – reunião do Grupo de Trabalho do CMDCA/
Rio para a elaboração do Plano Municipal pela Primeira
Infância.

Dia 21/10 – realizamos uma oficina de sensibilização
na prevenção dos castigos físicos contra crianças com
O plano aprovado foi publicado através da Deliberação Nº gestores das Unidades Municipais de Educação Infantil
1.042/2013 DS/CMDCA e conta com 5 eixos de prioridades e ações do município de Niterói, RJ.

direcionadas a crianças de 0 a 6 anos.

Os eixos são: saúde, educação infantil, cultura e esporte/lazer,
cidade/espaço urbano e prevenção às violência contra crianças,
neste último, reconhecemos que existem várias formas de
violência que incidem sobre a criança, que ela se dá em diversos
ambientes, tanto no âmbito da família como nos espaços públicos
e a necessidade de assegurarmos apoio jurídico e socioeducativo
a pais, familiares, cuidadores e profissionais para o enfrentamento
dessas violências.

Dia 22/10 – recebemos uma visita de monitoramento do
parceiro Fundação Abrinq – Save the Children.
Dia 23/10 e 22/11 – participamos das reuniões do
Movimento EntreRedes em prol da Convivência Familiar
e Comunitária no Estado do RJ.

Dia 28/11 – realizamos uma oficina de sensibilização
sobre educação positiva com familiares das crianças
atendidas pela Creche Comunitária Tia Anastácia em
Vale ressaltar que o processo contou com a escuta de crianças, a Santa Cruz, Zona Oeste do RJ.

fim de que suas perspectivas fossem levadas em consideração e
Dia 29/11 – realizamos uma oficina de sensibilização
inseridas no plano municipal.

na prevenção aos castigos físicos contra crianças com
O Plano Municipal pela Primeira Infância do Rio de Janeiro por ser profissionais das Creches Comunitárias Ana Gonzaga e
São Jorge, RJ.
consultado em:

http://www.cmdcario.com.br/

Grupo Gestor da Rede:
ANDI – Comunicação e Direitos, Cedeca Rio de Janeiro, Comunicarte, Frente Parlamentar Mista
em Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, Fundação Abrinq – Save the
Children, Fundação Xuxa Meneghel, Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Instituto Noos, Plan Brasil, Projeto Proteger, Promundo, Sociedade Brasileira de Pediatria e Themis
Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero.
Secretaria Executiva
Cedeca Rio de Janeiro – Av. General Justo, 275 Bl B sala 317A
CEP: 20021-130 Rio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 3091-4666
Fundação Xuxa Meneghel – Rua Belchior Fonseca, 1025
CEP: 23027-260 - Rio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 2417-1252
Instituto Noos – Rua Álvares Borgerth, 27
CEP: 22270-080 – Rio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 2197-1500
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Dia 7/12 – participamos do Show Natal Mágico - O Direito
das Crianças a Ter Direitos Iguais da apresentadora Xuxa
Meneghel, realizado no Maracanãzinho, RJ.
Dias 10 a 13/12 - participamos do Fórum Mundial de
Direitos Humanos realizado em Brasília, DF.
Dia 18/12 – participamos de uma reunião com
organizações da sociedade civil que atuaram no GT
PMPI do CMDCA/Rio.
Quer colaborar com a edição deste boletim? Envie as
informações para coordenacao@naobataeduque.org.br
@RedeNBE

naobataeduque/

naobataeduque/

naobataeduque

http://naobataeduque.tumblr.com/
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