Boletim janeiro a março de 2015
Rede ‘Não Bata, Eduque’ em articulação
e mobilização com outras redes
Rede de Monitoramento
Amiga da Criança
Com o objetivo de acompanhar a implantação de
políticas públicas para a efetivação de direitos de crianças
e adolescentes e o reflexo nos indicadores sociais que
se relacionam diretamente com a promoção de vidas
saudáveis, acesso à educação de qualidade e proteção
contra violações de direitos, algumas organizações vêm
se articulando para formar a Rede de Monitoramento
Amiga da Criança.
Convidados pela Fundação Abrinq - Save the Children, que exerce a
Secretaria Executiva da rede, representantes da ABMP, ANCED, ANDI,
Childhood Brasil, CIPÓ, CNRVV, FNPETI, IFAN, Movimento Nacional de
Direitos Humanos, PLAN Internacional, Rede Nacional Primeira Infância
e Rede “Não Bata, Eduque” vêm se reunindo para discutir a governança
e as ações estratégicas que serão adotadas por essa rede.
Essa rede tem como desafio acompanhar o cumprimento da agenda
do Projeto Presidente Amigo da Criança pelo Presidente da República;
apoiar a articulação de uma agenda de incidência política nacional
com o objetivo de influenciar a elaboração e implementação de
políticas públicas que protejam integralmente os direitos de crianças e
adolescentes; e realizar estudos, notas técnicas, seminários e encontros
para a disseminação de conhecimento e informações sobre infância e
adolescência.
Participantes
da reunião de
planejamento
da Rede de
Monitoramento
Amiga da
Criança,
realizada nos
dias 24 e 25 de
fevereiro em
São Paulo

Encontro com Dom Orani Tempesta
Membros do Grupo Gestor da Rede ‘Não Bata, Eduque’, representados
por Ana Paula Rodrigues – Fundação Xuxa Meneghel, Welinton Pereira
– Fórum Nacional DCA, Marcia Oliveira – coordenação da campanha
nacional ‘Não Bata, Eduque’, encontram Dom Orani Tempesta –
Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro – para solicitar apoio no
envio de uma carta ao Papa Francisco.
O objetivo da RNBE é convidar o Papa Francisco a unir-se ao movimento
mundial pelo fim dos castigos físicos contra crianças, na construção de
uma cultura de paz, que tenha
como princípio uma educação
não violenta para todas as
crianças.
Também participaram do
encontro nossos parceiros
Marcos Aguiar – coordenador
de eventos da AMAERJ –
Associação de Magistrados
do Estado do Rio de Janeiro e
Regina Leão – coordenação da
Pastoral do Menor.
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Campanha Cuida Bem de Mim
A RNBE foi convidada a participar do Colegiado Deliberativo da
mobilização nacional “Campanha Cuida Bem de Mim”, vinculada
à campanha internacional CARE FOR ME. O convite foi feito
pela Aldeias Infantis SOS Brasil, que é a Secretaria Executiva da
mobilização nacional.
Com o objetivo geral de promover a cultura do bem cuidar
para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, a
mobilização terá como foco de incidência a qualidade dos serviços
voltados para crianças e adolescentes com vínculos familiares e
comunitários fragilizados ou rompidos.
Além da RNBE, compõem o Colegiado Deliberativo: Aldeias Infantis
SOS Brasil, Berço de Cidadania, FLACSO, Fundação Abrinq Save the
Children, Instituto Fazendo História; NECA e PLAN Internacional.
Os princípios que norteiam a mobilização nacional “Campanha
cuida bem de mim” são:
•Toda criança e adolescente é sujeito de direitos ativo e
participativo;
•Todas as necessidades específicas, de cada criança e adolescente,
devem ser respeitadas;
• Ser bem cuidado é um direito humano fundamental;
•Toda criança e adolescente deve viver e conviver em ambientes
protetores e seguros;
•Toda relação de cuidado dever ser pautada no afeto, carinho,
respeito e compreensão do outro;
•Todo (a) cuidador (a) deve receber apoio, atenção, formação e
ajuda em sua tarefa do bem cuidar;
•Toda a prática de cuidado deve privilegiar processos educativos
de promoção da autonomia e do desenvolvimento integral das
crianças e adolescentes;
•A família, o Estado e toda sociedade devem atuar de modo
integrado no bem cuidar de criança e adolescente.
O lançamento da campanha deve ocorrer durante um Fórum
Internacional que será organizado pela Aldeias Infantis em maio
de 2015, em São Paulo.
Membros do
colegiado
deliberativo
comemorando
os resultados do
planejamento
estratégico da
Campanha Cuida
Bem de Mim
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Encontro Territorial Zona Sul - Rio de Janeiro

Somos

contra

No dia 4 de maio, com a participação de aproximadamente 80 pessoas,
foi realizado o Encontro Territorial da Zona Sul, organizado pelo Grupo
de Trabalho de Monitoramento da Implementação do Plano Municipal
pela Primeira Infância do CMDCA/Rio – Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente da cidade do Rio de Janeiro. Durante o
encontro, a RNBE ficou responsável por coordenar o Grupo de Trabalho
“Prevenção às violências”.

a

O encontro contou com diversos participantes, dentre eles o juiz da Vara
da Criança, Adolescente e Idoso da Comarca da Capital, representante
do CDEDICA (Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro), Conselho Tutelar
da Zona Sul, profissionais das Secretarias de Assistência Social, Cultura,
Educação, Saúde, Urbanismo, da Gerência de Educação da Coordenadoria
Regional de Educação da 2ª região, Coordenadoria de Assistência Social,
CET-Rio, Divisão de Ações e Programas de Saúde, Escolas Municipais,
Espaços de Desenvolvimento Infantil, Clínica da Família e organizações
da sociedade civil com sede na Zona Sul do Rio de Janeiro.

wordpress.com e

O objetivo do encontro
era dialogar com os
profissionais que atuam
na região, não só para
divulgar o Plano Municipal
pela Primeira Infância, mas
para construir propostas
de mobilização social e de
recomendações às políticas
públicas, tendo em vista a
implementação das ações
colocadas no PMPI.

redução

da

maioridade penal!
Acesse

o

link

https://18razoes.
saiba por que.

Notas RNBE
Janeiro
09 - 1ª reunião do Colegiado Deliberativo da mobilização nacional
“Campanha Cuida bem de mim”, em São Paulo;
12 - Reunião do GT de Monitoramento e Implementação do Plano
Municipal pela Primeira Infância – CMDCA/Rio;
16 (sexta) Representar a RNBE na Solenidade de assinatura
do Termo de Doação de conjunto de equipagem aos Conselhos
Tutelares de 22 municípios no Estado do Rio de Janeiro,na sede da OAB/
RJ. Evento da Secretaria de Direitos Humanos da República
26 - Gravação de entrevista para vídeo sobre violência contra crianças
para a Ong Criar Brasil;
26 - Entrevista por telefone para Thais Lazzeri, repórter da Revista Época;
30 - Entrevista para a Fundação Abrinq – Save the Children sobre o dia
da não violência - 31 de janeiro.

Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Cordeiro/ RJ

Fevereiro

Marcia Oliveira, representando a Rede ‘Não Bata, Eduque’, foi convidada,
pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), Sra. Lucia Seguro, a participar, em 26/03, da
VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da
cidade de Cordeiro/ RJ. Cerca de 45 pessoas estiveram presentes no
Centro Cultural Ione Pecly, local onde foi realizado o evento.

11 - Entrevista para a Rede Nacional da Primeira Infância;

Com o tema “crianças e adolescentes como sujeitos de direitos”, a
conferência teve como objetivo mobilizar os operadores do sistema
de garantia de direitos para a discussão e aprovação do Plano Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do município. Além
disso, o evento buscou fortalecer
a participação de crianças e
adolescentes na Conferência, na
qual 20% dos participantes eram
estudantes das redes municipal e
estadual de ensino.

04 - Participação no Encontro Territorial Zona Sul, organizado pelo GT
de Monitoramento e Implementação do Plano Municipal pela Primeira
Infância – CMDCA/Rio;

Na mesa de abertura, estavam o
prefeito de Cordeiro, a presidente
do CMDCA e secretários
municipais da infância e
juventude e educação.
O público contou com a presença
de
conselheiros
tutelares,
profissionais da saúde, da
educação, de assistência social e
militares da defesa civil.
No decorrer do evento, foi
realizada a apresentação da peça
de teatro “Crianças Invisíveis”,
que abordou o caso de crianças
em situação de rua e o abuso
sexual de meninas e meninos.

06 - Reunião do GT de Monitoramento e Implementação do Plano
Municipal pela Primeira Infância – CMDCA/Rio;
09 - 2ª reunião do Colegiado Deliberativo da mobilização nacional
“Campanha Cuida bem de mim”, em São Paulo;
24 e 25 - Reunião Rede de Monitoramento Amiga da Criança em SP;
28 - Reunião do GT de Monitoramento e Implementação do Plano
Municipal pela Primeira Infância – CMDCA/Rio.
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09 e 10 - 3ª reunião do Colegiado Deliberativo da mobilização nacional
“Campanha Cuida bem de mim”, em São Paulo – Planejamento
Estratégico;
12 - Reunião da Secretaria Executiva da RNBE – Cedeca RJ/ Reunião na
AMAERJ para articular realização de seminário em comemoração ao
primeiro aniversário da Lei Menino Bernardo;
18 - Encontro com o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta,
para conversar sobre carta convite a ser encaminhada ao Papa Francisco
e a articulação para um encontro de lideranças religiosas sobre os
castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes;
23 e 24 - Reunião Rede de Monitoramento Amiga da Criança, em SP;
25 - Oficina na 37º Escola de Pais – VIJI Comarca da Capital;
26 - Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Cordeiro/ RJ – Palestra da Rede Não Bata, Eduque sobre a importância
do desenvolvimento de ações de prevenção à violência doméstica
contra crianças e adolescentes;
30 - Reunião do GT de Monitoramento e Implementação do Plano
Municipal pela Primeira Infância – CMDCA/Rio.
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 – Tel: +55 (21) 3091-4666
Fundação Xuxa Meneghel – Tel: +55 (21) 2417-1252
Instituto Noos – Tel: +55 (21) 2197-1500

www.naobataeduque.org.br
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