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Rede ‘Não Bata, Eduque’ realiza
concurso cultural

A Rede ‘Não Bata, Eduque’ lançou, no dia 17/08, o
Concurso Cultural Não Bata, Eduque 2015. Com tema
“Bater e humilhar não é legal. Como posso mudar
isso?”, o concurso oferece prêmios - entre smartphones,
tablets e câmeras - aos participantes que elaboraram
os melhores trabalhos que serão analisados por uma
comissão julgadora. O concurso foi dividido em três
categorias: crianças, adolescentes e jovens, de 6 a 29
anos incompletos.

Projeto Diálogos, boa prática desenvolvida
pelo Justiça de Rondônia

Durante o Seminário Nacional Criança Sujeito de Direitos um ano da Lei 13.10/2014, Lei Menino Bernardo, realizado
em junho de 2015, contamos com a participação do Juiz Dr.
Fabiano Pegoraro Franco e do psicólogo Marcos Paulo Soares,
que compartilharam as experiências do Projeto Diálogos. Por
reconhecer o projeto como uma boa prática no enfrentamento
da violência contra crianças e adolescentes, trazemos aqui um
pouco mais informação para vocês.
Desenvolvido pelo 2ª Juizado da Infância e Juventude do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o projeto Diálogos
busca proteger crianças vítimas de violência intrafamiliar, com
a conscientização de pais ou responsáveis que apresentam
dificuldades nos cuidados dos filhos.

A participação de pais ou responsáveis é determinada em
audiência, por meio de transação penal, ou seja: ao invés de
sentenças que desagreguem ainda mais as famílias, o juízo dá
O objetivo do concurso é promover uma reflexão sobre a chance de se buscar as causas da violência e alternativas para
a importância de uma educação não violenta e difundir a pacificação, onde os pais ou responsáveis são encaminhados
ideias e práticas para a resolução de conflitos que para um trabalho em grupo.
dispensem o uso da violência. A mobilização de crianças,
adolescentes e jovens é a principal estratégia da Rede A proposta visa estabelecer uma melhor comunicação com
Não Bata Eduque para estimular a discussão desse tema. as famílias na busca de soluções de conflitos no ambiente
doméstico e contribuir para que elas possam disciplinar e
Até a data do encerramento (27/09) foram recebidas estabelecer limites às crianças e adolescentes sem o uso da
152 inscrições. Os melhores trabalhos farão parte de violência.
uma exposição, que será realizada na mesma ocasião da
premiação dos vencedores, no Memorial Getúlio Vargas, O grupo constitui-se de 5 reuniões, com duração média de
no Rio de Janeiro, no próximo dia 11 de novembro.
1h30min, orientadas por profissionais do núcleo psicossocial
do 2ª Juizado, com uma proposta relacional, onde as histórias
O Concurso realizado pela Rede Não Bata, Eduque tem e vivências de cada um criam uma ambiência favorável à
o patrocínio da Fundação Abrinq - Save the Children e reflexão.
apoio da Campanha Cuida Bem de Mim, da Fundação
Xuxa Menegel, da Secretaria de Cultura do município do Além do trabalho em grupo, o projeto propõe, caso necessário,
Rio de Janeiro e da Rede Nacional Primeira Infância.
encaminhamento para atendimento individual, mediação e
Fonte: folder do projeto
círculo restaurativo.
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15° Encontro Anual da
Rede Nossas Crianças

A Fundação Abrinq – Save the Children promoveu, no dia
15/09, o 15° Encontro Anual da Rede Nossas Crianças.
O evento aconteceu no Espaço Figueira, em São Paulo, e
reuniu cerca de 300 pessoas. O tema foi “Protagonismo e
Participação Social de Crianças e Adolescentes: Percepções
e Experiências”.

O QUE VEM POR AÍ...

VII Congresso Brasileiro sobre
Síndrome de Down

A Rede ‘Não Bata, Eduque’ ministrará a palestra
“Enfrentando a violência contra pessoas com deficiência”,
durante o VII Congresso Brasileiro sobre Síndrome de
Down, que acontecerá no período de 15 a 17 de outubro
em Curitiba. O evento tem como pauta promover debates
A proposta do Encontro foi realçar a importância do direito e sensibilizar as pessoas sobre a inclusão e exercício
de participação e protagonismo das crianças e adolescentes igualitário de cidadania, solidariedade e dignidade desse
com suas ideias e opiniões.
grupo.
A Rede Não Bata, Eduque, representada por Ana Paula Para mais informações, acesse:
Rodrigues e o adolescente Igor dos Santos Gabriel, http://down2015.com.br/site/
realizou a oficina “Como está a sua participação?”, sobre a
participação de crianças e adolescentes e suas capacidades
II Seminário
de opinar, refletir e propor caminhos e alternativas para
Internacional
Qualidade dos
Serviços de
Acolhimento
de Crianças e
Adolescentes - O
Cuidado como um
Direito Humano
9, 10 e 11 de novembro
em São Paulo.
Inscrições pelo site:
www.neca.org.br
Notas RNBE
Julho
20 a 22 - Encontro de Mobilização de Recursos e
Sustentabilidade, Comunicação Social e Monitoramento e
Avaliação para organizações apoiadas por Save Suécia na
Fundação Abrinq – Save the Children.
27 - Reunião da Rede de Monitoramento Amiga da Criança
em São Paulo.
28 - Participamos do lançamento do V Relatório “Um Brasil
para as crianças e adolescentes” – avaliação da gestão
2011-2014 da presidente Dilma Rousseff, em São Paulo.
Agosto
27 - Pedro Pereira representou a RNBE mediando o GT 2 Paternidade e Prevenção da Violência, durante o Seminário
Nacional Paternidade e Primeira Infância, realizado pela
Rede Nacional Primeira Infância, no Rio de Janeiro.
31 - Entrevista de Marcia Oliveira para a Rádio Nacional da
Amazônia 11.780KHz e 180KHhz. Programa Nacional Jovem,
‘Papo Cabeça’, apresentação Ediléia Martins, sobre o
Concurso Cultural Não Bata, Eduque 2015.
Setembro
11 - Participamos do II Seminário ‘A Criança e sua
participação na cidade’, realizado pelo CECIP e pela Rede
Nacional da Primeira Infância.
24 e 25 - Realizamos um Econtro de Planejamento
Estratégico da Rede ‘Não Bata, Eduque’, no Rio.
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Eleonora Ramos representará a Rede Não Bata, Eduque
na coordenação da mesa: “Caminhos do Cuidado e da
Prevenção das Violências na Primeira Infância”, durante
o Seminário “Primeira Infância Livre de Violências”,
organizado pela Rede de Atenção a Crianças,
Adolescentes e Mulheres em Situação de Violência de
Goiânia, nos dias 9 e 10 de novembro.
www.facebook.com/NaoBataEduque
redenaobataeduque@hotmail.com
coordenacao@naobataeduque.org.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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