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Dilma se reúne com rainha Silvia, da Suécia
Presidente e rainha estiveram juntas no Palácio do Planalto nesta quarta.
Elas discutiram possibilidade de parceria entre o Brasil e fundação sueca.
Nathalia PassarinhoDo G1, em Brasília

Dilma e rainha Silvia, da Suécia, se reuniram no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (18). A rainha
conversou com a presidente sobre a possibilidade de parceria entre o governo brasileiro e a fundação sueca
em prol de crianças carentes que ela representa. (Foto: Roberto Stuckert Filho / Presidência)

Dilma cumprimenta rainha Silvia, da Suécia (Foto: Roberto Stuckert Filho / Presidência)
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Câmara realiza seminário contra castigos corporais com
participação de Xuxa e rainha da Suécia
Plantão | Publicada em 19/05/2011 às 08h51m
Bruno Góes e Juliana Castro
RIO - A Câmara dos Deputados vai realizar um seminário, nesta quinta-feira, contra os castigos corporais
aplicados a crianças e adolescentes. Vão estar presentes no evento a rainha da Suécia, Silvia, a
apresentadora Xuxa, a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, o presidente do STF, Cezar Peluso,
e outras autoridades e personalidades ligadas aos direitos da criança e do adolescente. A programação do
dia em Brasília, com várias atividades, começa às 9h30m e só termina às 16h30m.
Em nota, a embaixada da Suécia diz que vai ajudar a debater o Projeto de Lei nº 7.672, que estabelece o
direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de qualquer forma de
violência ou castigo cruel ou humilhante. A proposta está em tramitação na Câmara.
"Para contribuir com o debate, o objetivo do presente Seminário é compartilhar e discutir a experiência da
Suécia - país pioneiro no enfrentamento aos castigos corporais há mais de 30 anos - e de países da região
como Costa Rica, Venezuela e Uruguai, que já adotaram leis semelhantes", diz a embaixada.
A apresentadora Xuxa vai participar do debate representando a sua ONG "Não bata, eduque!". Segundo
sua assessoria, ela "está sempre disposta a usar sua imagem para campanhas que garantam os direitos
das crianças".
Para a apresentadora, "ainda vivemos em uma cultura atrasada quando o assunto é violência infantil. Um
dia a escravidão ou até mesmo bater em mulher foi normal".
Xuxa completa dizendo que, na medida em que se trata uma criança com violência, ela vai repetir o que
aprendeu na infância e nunca teremos uma cultura de paz.
"O papel dela é alertar as pessoas para esta triste realidade. Ela também é madrinha da campanha 'Carinho
de Verdade', contra a exploração sexual infantil e acha que todas essa ações estão ligadas umas às
outras", informou a assessoria da apresentadora.
O evento na Câmara acontece um dia depois do Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Paralelo ao evento nesta quinta-feira no Congresso, a Childhood, ONG fundada pela Rainha
Silvia, realiza um seminário em um hotel de Brasília para discutir o tema.
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Rainha da Suécia e Xuxa defendem fim dos castigos
corporais
Rodolfo Stuckert
Rainha Silvia e Xuxa ressaltaram efeitos negativos dos castigos
físicos na educação.
A rainha Silvia, da Suécia, e a apresentadora Xuxa Meneghel,
porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, defenderam nesta quintafeira (19) que os deputados aprovem a proposta que proíbe
castigos físicos em crianças (PL 7672/10). No Seminário sobre
Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças
e Adolescentes, a apresentadora também fez apelo para que os
casos de violência doméstica contra crianças sejam denunciados,
antes mesmo da aprovação do projeto.
Xuxa citou pesquisa segundo a qual 70% das crianças que estão na rua estão nessa condição porque
foram vítimas de violência ou maus-tratos em casa. Para ela, a criança que assiste a violência em casa e
recebe castigos pode se tornar violenta. ―Como o pai vai ensinar o filho mais velho a não bater no filho
menor se ele mesmo bate?‖, questionou. ―Para quem a criança vai pedir proteção se quem deveria dar
proteção o agride?‖, completou.
Caso sueco
A rainha Silvia destacou que os castigos corporais em crianças são grave violação aos direitos humanos
fundamentais e não se justificam na infância ou em qualquer outra idade. ―Os castigos físicos têm efeitos
devastadores e abrem espaços para outras formas de violência, como abuso sexual‖, disse a rainha, que
também discutiu a política de assistência às crianças no Brasil e na Suécia com a presidente em exercício
da Câmara, Rose de Freitas.
Beto Oliveira
A rainha Silvia recebeu da deputada Rose de Freitas uma réplica
do painel Ventania, de Athos Bulcão.
Em julho de 2009, a Suécia completou 30 anos da abolição do
castigo físico, tendo sido o primeiro país do mundo a aprovar uma
legislação desse tipo. Desde 1990, o percentual de crianças em
idade pré-escolar que recebem palmadas no país caiu de mais de
90% para cerca de 10%. O número de pais que defendem o castigo
físico caiu de mais de 50% para quase 10% no mesmo período.
Conscientização
A integrante do Parlamento Sueco Ulrika Carlsson defendeu que a
proteção à infância esteja no centro das políticas públicas estatais. Segundo ela, a aprovação da lei contra
castigos físicos é um passo essencial, mas não é o suficiente. ―A educação e a conscientização dos
profissionais que lidam com crianças são importantes.‖
O professor Staffan Janson, da Universidade de Karlstad, na Suécia, afirmou que há anos o país não
registra nenhum caso de violência contra criança que tenha levado à morte. Para ele, isso é resultado tanto
da legislação que proíbe castigos físicos quanto do trabalho de conscientização feito pelo governo.
―Está provado que crianças que não apanham são menos violentas, fazem menos bullying e têm menos
sintomas psicossomáticos, além de respeitarem mais seus pais‖, disse. ―A alternativa para os pais que
querem educar as crianças sem castigos é conversar com elas; e é isso que temos ensinado aos pais
suecos.‖
Uruguai
A deputada uruguaia Berta Sanseverino informou que a legislação do Uruguai proíbe pais, responsáveis e
toda a pessoa que lide com crianças e adolescentes de utilizar castigos físicos ou qualquer outra forma de
tratamento humilhante, garantindo a integridade física e psíquica deles.

Segundo ela, a lei não cria nenhum delito. ―O objetivo da lei não é penalizar os pais e responsáveis, mas
facilitar a mudança cultural no modelo de criação de crianças e adolescentes, para que o castigo físico e o
tratamento humilhante não sejam parte da educação.‖ O Uruguai foi o primeiro país da América do Sul a
aprovar lei com a proibição.
Reportagem – Lara Haje
Edição – Daniella Cronemberger
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias'
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Nova comissão vai discutir proibição de castigos físicos em
crianças
O anúncio de instalação da comissão especial foi feito em seminário, na Câmara. A rainha Silvia e a
apresentadora Xuxa, além da ONU e da OEA, defenderam a aprovação de projeto de lei que proíbe
palmadas.
Beto Oliveira
Maria do Rosário, rainha Silvia e Manuela d'Ávila: apoio a projeto
que proíbe pais de usarem castigo físico.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias,
deputada Manuela d'Ávila (PCdoB-RS), informou que a Câmara vai
instalar na semana que vem uma comissão especial para discutir o
Projeto de Lei 7672/10, do Poder Executivo, que estabelece o
direito de a criança e o adolescente serem educados e cuidados
sem o uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou
humilhante.
A declaração foi dada no Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de
Crianças e Adolescentes, promovido nesta quinta-feira (19) pela comissão e pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, em parceria com a Embaixada da Suécia em Brasília e a
organização Save the Children Suécia.
A deputada lembrou que o Estado já interferiu nos ambientes privados, de forma acertada, ao proibir a
violência doméstica do homem contra a mulher. ―Famílias se estruturam na sociedade em torno da violência
física‖, disse. Segundo d‘Ávila, o Estado deve procurar coibir isso e estimular a paz nas estruturas
familiares. ―Ainda existem milhares de famílias que defendem a violência dentro de casa e estranham a
violência nas ruas‖, destacou. Para ela, isso é um contrassenso.
A vice-presidente do Senado, senadora Marta Suplicy (PT-SP), o coordenador da Frente Parlamentar da
Primeira Infância, deputado Osmar Terra (PMDB-RS), e a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos de Crianças e Adolescentes, deputada Liliam Sá (PR-RJ), também defenderam a aprovação do
PL 7672/10 pela Câmara.
―O projeto causa polêmica, já que muitos dizem que o Estado não deve interferir na educação intrafamiliar
das crianças. Contudo, é preciso que criemos uma cultura de paz em nossos lares. O que educa não é a
palmada, mas o amor que os pais têm em relação a seus filhos‖, argumentou Liliam Sá.
Responsabilização
A deputada Erika Kokay (PT-DF), também presente no evento, destacou que o projeto não é centrado na
punição de pais e responsáveis, mas na construção de uma rede de proteção à criança e ao adolescente.
Ela explicou que as medidas de responsabilização contidas na proposta já estão previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei8069/90). ―Ninguém vai prender ninguém‖, ressaltou. ―A proposta prevê a
construção de uma rede de apoio às crianças e aos adolescentes e também aos pais e responsáveis.‖
Para a deputada, a proibição do castigo físico em crianças é parte da construção de uma sociedade mais

igualitária. ―Se apanha, a criança aprende que o mais forte pode subjugar o mais fraco‖, opinou.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, também acredita que o castigo físico não
deve ser considerado prática pedagógica. ―O projeto é um apoio à família, e não uma intervenção‖, afirmou.
―Nós, pais e mães, precisamos parar nossos afazeres diários para olhar nossos filhos nos olhos e dizer
não‖, completou.
Chinelada
Já o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) rejeitou o que chamou de ―a lei das palmadas‖. ―Nenhum pai tem
prazer de dar uma chinelada no seu filho‖, disse. ―Queremos educar nossas crianças. Nossa educação vai
piorar e muito com a proposta.‖
Segundo ele, o projeto, que prevê um disque-denúncia, vai permitir que crianças façam chantagem com
seus pais. Bolsonaro criticou o fato de representantes da Suécia fazerem recomendações sobre a educação
brasileira. ―Não há interesse de um país de Primeiro Mundo para que haja educação no nosso País‖,
afirmou.
Matéria atualizada às 17h10.
Reportagem – Lara Haje
Edição – Daniella Cronemberger
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias'
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Xuxa e rainha da Suécia participam de seminário sobre
castigos corporais na Câmara
O encontro discute a experiência sueca de ter sido o primeiro país a proibir maus tratos a crianças e reforça
o pedido para aprovação do Projeto de Lei 7672/10
Patrícia Scofield Publicação: 19/05/2011 12:45 Atualização: 19/05/2011 13:26
A porta-voz da Rede Não Bata, apresentadora Xuxa Meneghel, e a rainha da Suécia, Silvia Renate
Sommerlath, participam, nesta quinta-feira, da abertura do Seminário sobre Experiências de Legislação
Contra Castigos Corporais de Crianças e Adoloscentes, na Câmara dos Deputados.
Promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara e pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, o encontro promove a discussão sobre a experiência da Suécia no
enfrentamento de castigos corporais há mais de 30 anos.

Rainha da Suécia (E), Ministra de Direitos Humanos,
Maria do Rosário (C), e Xuxa

Xuxa fez apelo para que os casos de de violência doméstica contra crianças sejam denunciados, antes da
aprovação do projeto de lei que proíbe castigos corporais. Citando pesquisa na qual 70% das crianças está

na rua por ter sido vítima de maus-tratos em casa, a apresentadora afirmou que o castigo gera mais
violência, e não, o aprendizado. "As pessoas vêem a criança como um ser humano que tem que apanhar
para aprender e para crescerPara quem a criança vai pedir proteção se quem deveria dar proteção o
agride?", questionou.
Para a rainha Silvia, os castigos corporais em crianças violam os direitos humanos fundamentais e não se
justificam em nenhuma idade. ―Os castigos físicos têm efeitos devastadores e abrem espaços para outras
formas de violência, como abuso sexual‖, afirma. Em 2009, a Suécia compeltou três décadas de abolição da
punicão corporal, tendo sido o primeiro país do mundo a aprovar a legislação. Desde 1990, o número de
crianças em idade pré-escolar que recebem palmadas no país caiu de mais de 90% a cerca de 10%.
Atualmente, Espanha, Portugal, Venezuela e Uruguai também proíbem os castigos físicos.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, defendeu o fim dos castigos no ambiente
da família e da escola, a exemplo da Suécia. ―O castigo físico não pode ser considerado prática
pedagógica‖, destacou. Rosário pediu a aprovação, pela Câmara, do Projeto de Lei 7672/10, do Poder
Executivo, que estabelece o direito de a criança e o adolescente serem educados e cuidados sem o uso de
qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante. ―O projeto é um apoio à família, e não uma
intervenção. Nós, pais e mães, precisamos parar nossos afazeres diários para olhar nossos filhos nos olhos
e dizer não‖, acrescentou.
Após o seminário, Xuxa e a rainha Silvia terão encontro com o presidente do Senado, José Sarney (PMDBAP).
*Com informações Agência Câmara
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Câmara debaterá projeto de lei que proíbe castigo corporal
BRASÍLIA — Na próxima semana, a Câmara vai começar a debater efetivamente o projeto que proíbe a
aplicação de castigos corporais e tratamento cruel e degradante em crianças e adolescentes. A chamada
Lei da Palmada foi encaminhada pelo Executivo à Câmara no ano passado como prioridade e chegou a
receber parecer favorável na Comissão de Educação, mas voltou à Mesa Diretora, onde aguarda a
composição da comissão especial.
―O projeto não prevê nenhuma intervenção familiar, não pressupõe qualquer alternativa que macule
os responsáveispelas crianças. Trata-se de uma lei sobre o amor e sobre o cuidado‖, explicou a
ministra-chefe da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, durante o seminário
Experiências de Legislação contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, que discutiu o assunto,
na Câmara.
Para a deputada Manoela D'Ávila (PCdoB-RS) o projeto pode contribuir para a redução da violência
nasociedade. ―A violência se perpetua na sociedade porque famílias estão estruturadas através do castigo
físico‖, disse.
A rainha Sílvia, da Suécia, participou do evento. Ela lembrou que a Suécia também tem leis de combate à
violência infantil, mas ressaltou que é preciso, antes, mudar a mentalidade das pessoas.
A apresentadora Xuxa Meneghel também esteve na Câmara. Em seguida, será recebida pelo presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP).
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'Não se aprende com dor', diz Xuxa na Câmara sobre castigos
Claudia Andrade e Elaine Lina

A apresentadora Xuxa Meneghel defendeu nesta quinta-feira, durante seminário na Câmara dos Deputados,
que para acabar com a violência nas ruas é preciso acabar com a violência contra as crianças. "As pessoas
dizem 'quero acabar com a violência nas ruas'. Então acabe com a violência em casa", afirmou.
Como porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, Xuxa questionou o argumento dos que dizem que apanharam
quando crianças e hoje são adultos normais. Para ela, o mundo atual pode trazer outros problemas. "No
mundo em que a gente vive, com a violência que a gente vive, que chega pela internet, por todos os
lugares, serão que ela (a criança que apanha) não vai sair matando nos colégios, cometendo mais
violência?"
A apresentadora incentivou a denúncia de maus tratos pelo Disque 100. "Vamos denunciar. Se vocês virem
alguém batendo numa criança, denuncie, por que ela não vai ter como fazer isso." Xuxa lembrou o caso "da
menina que o pai jogou pela janela", e questionou o que ocorreria se alguém tivesse denunciado quanto a
criança gritou "não pai, para pai".

A ministra Maria do Rosário e a deputada Manuela D'Ávila estavam entre as pessoas presentes no evento
que tiraram fotos com a apresentadora
"A gente não aprende com a dor. A dor gera cicatriz, gera tantas coisas ruins. Eu queria poder me colocar
no lugar do pai, da mãe e dizer que eu entendo o que eles fazem. Mas eu só consigo me colocar no lugar
da criança. Pra quem ela vai recorrer, se quem deveria proteger a ensina a sentir dor? Eu só quero que as
crianças tenham o direito de todo ser humano."
Escravidão
Xuxa admitiu que dar palmadas nos filhos é um costume no Brasil, como outros tipos de violência já foram.
"Há alguns anos, um ser humano podia comprar outro. Hoje, a gente vê isso com vergonha, como uma
coisa pequena, pensando 'como o ser humano podia fazer isso?' Há algum tempo, os maridos podiam bater
nas mulheres", lembrou, citando ainda a permissão que as professoras tinham para bater nos alunos com a
palmatória.
Ao dizer que "não entende" porque um adulto bate numa criança, a apresentadora descartou o argumento
de que só fazem isso os que estão embriagados. "Não dá pra dizer que é por que está bêbado, porque
bêbado não bate em policial, senão vai pagar por isso. Não bate em outro adulto."
"Ajudem a todos, me ajudem, se ajudem, pensem antes de fazer qualquer coisa contra uma criança",
finalizou.

Tietagem
A presença da "Rainha dos Baixinhos" lotou o auditório e os corredores da Câmara dos Deputados. Muitos
funcionários apareceram para tentar tirar uma foto com a apresentadora, que, ao chegar para o evento,
parou diversas vezes para atender aos pedidos dos fãs.
O Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais em Crianças e Adolescentes
também conta com a participação da rainha Silvia, da Suécia, cuja presença ficou ofuscada pela de Xuxa.
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„A gente não aprende com dor‟, diz Xuxa sobre violência contra
crianças
Apresentadora participou de seminário sobre castigos corporais na Câmara.
Dezenas de fãs causaram tumulto para conseguir uma imagem de Xuxa.
Robson BoninDo G1, em Brasília
A passagem da apresentadora Xuxa Meneghel pelo Congresso Nacional provocou tumulto na manhã desta
quinta-feira (19). Dezenas de fãs se aglomeraram para ver a ―rainha dos baixinhos‖ participar da abertura do
Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes,
realizado na Câmara dos Deputados. Xuxa apelou para que a sociedade denuncie a violência contra a
criança e criticou o uso de castigos corporais na educação ao dizer que ninguém ―aprende com dor‖.

Xuxa durante entrevista, após participar de seminário
no Congresso contra castigos em crianças (Foto:
Robson Bonin/G1)
―Atualmente, a criança tem que estar muito marcada ou
morta para chamar a atenção. Então, tem que denunciar [a
violência contra crianças]‖, disse a apresentadora.
Xuxa, que é porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, foi uma
das palestrantes no evento que pretende debater
experiências bem sucedidas no enfrentamento aos
castigos corporais contra crianças. Durante sua fala, a
apresentadora fez um apelo para que os pais se
conscientizem em relação ao uso da violência na
educação dos filhos: ―A gente não aprende com dor. Dor
gera dor, gera cicatriz.‖
Lembrando que a criança é a única incapaz de se defender e denunciar maus-tratos, Xuxa afirmou que ―gostaria
de fazer o papel da voz das crianças‖. ―Um bêbado, um adulto não bate em um policial, ele não é louco. Ele
também não bate em um adulto do porte dele‖, lembrou a apresentadora ao criticar as agressões contra crianças.
A apresentadora aproveitou para defender a aprovação do projeto de lei, em discussão no Congresso, que
estabelece o direito de a criança e o adolescente serem educados e cuidados sem o uso de qualquer forma de
violência, castigo cruel ou humilhante. A proposta aguarda votação na Câmara.
―As pessoas têm que acreditar que aquilo é um erro. E, acreditando que é um erro, já é um grande passo. Se a
gente conseguir que realmente essa lei seja aprovada vai ser mais uma maneira de as pessoas pensarem em
todas as coisas que foram feitas de errado nesses anos. Tanta coisa errada acontecia antigamente e a gente
achava que estava certo. Não é a lei do tapinha ou a lei da palmada. É a lei do respeito e do amor à criança‖,
afirmou Xuxa.
Além da apresentadora, o seminário organizado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara e pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República contou com a presença da rainha da Suécia, Silvia
Renate Sommerlath.
Organizado em parceria com a Embaixada da Suécia em Brasília e com a organização Save the Children Suécia,
o evento pretende discutir a experiência da Suécia, país pioneiro no enfrentamento aos castigos corporais há mais

de 30 anos. Também serão debatidas experiências de outros países, como Costa Rica, Venezuela e Uruguai, que
já adotaram leis semelhantes.
Xuxa e a rainha da Suécia ainda participaram de uma audiência privada com o presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP).
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Câmara vai debater Lei da Palmada na próxima semana
Projeto quer proibir a prática de castigos físicos em crianças e adolescentes
Da Agência Brasil
Na próxima semana, a Câmara vai começar a debater efetivamente o projeto que proíbe a aplicação de
castigos corporais e tratamento cruel em crianças e adolescentes. A chamada Lei da Palmada foi
encaminhada pelo Executivo à Câmara no ano passado como prioridade e chegou a receber parecer
favorável na Comissão de Educação, mas voltou à Mesa Diretora, onde aguarda a composição da comissão
especial.
De acordo com a ministra-chefe da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, durante o
seminário Experiências de Legislação contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes na Câmara, a
lei trata sobre o amor e o cuidado.
- 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.
Para a deputada Manoela D'Ávila (PCdoB-RS), o projeto pode contribuir para a redução da violência na
sociedade.
- A violência se perpetua na sociedade porque famílias estão estruturadas através do castigo físico.
A rainha Sílvia, da Suécia, participou do evento. Ela lembrou que a Suécia também tem leis de combate à
violência infantil, mas ressaltou que é preciso, antes, mudar a mentalidade das pessoas.
A apresentadora Xuxa Meneghel também esteve na Câmara. Em seguida, será recebida pelo presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP).
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Câmara vai debater na próxima semana projeto de lei que
proíbe castigo corporal
Agência Brasil
Na próxima semana, a Câmara vai começar a debater efetivamente o projeto que proíbe a aplicação de
castigos corporais e tratamento cruel e degradante em crianças e adolescentes. A chamada Lei da Palmada
foi encaminhada pelo Executivo à Câmara no ano passado como prioridade e chegou a receber parecer
favorável na Comissão de Educação, mas voltou à Mesa Diretora, onde aguarda a composição da comissão
especial.
―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‖, explicou a ministra-chefe
da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, durante o seminário Experiências de
Legislação contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, que discutiu o assunto, na Câmara.
Para a deputada Manoela D'Ávila (PCdoB-RS) o projeto pode contribuir para a redução da violência na
sociedade. ―A violência se perpetua na sociedade porque famílias estão estruturadas através do castigo
físico‖, disse.
A rainha Sílvia, da Suécia, participou do evento. Ela lembrou que a Suécia também tem leis de combate à
violência infantil, mas ressaltou que é preciso, antes, mudar a mentalidade das pessoas.
A apresentadora Xuxa Meneghel também esteve na Câmara. Em seguida, será recebida pelo presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP).
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Câmara vai debater projeto de lei que proíbe castigo corporal
Priscilla Mazenotti
Brasília - Na próxima semana, a Câmara vai começar a debater efetivamente o projeto que proíbe a
aplicação de castigos corporais e tratamento cruel e degradante em crianças e adolescentes. A chamada
Lei da Palmada foi encaminhada pelo Executivo à Câmara no ano passado como prioridade e chegou a
receber parecer favorável na Comissão de Educação, mas voltou à Mesa Diretora, onde aguarda a
composição da comissão especial.
―O projeto não prevê nenhuma intervenção familiar, não pressupõe qualquer alternativa que macule
os responsáveispelas crianças. Trata-se de uma lei sobre o amor e sobre o cuidado‖, explicou a
ministra-chefe da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, durante o seminário
Experiências de Legislação contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, que discutiu o assunto,
na Câmara.
Para a deputada Manoela D'Ávila (PCdoB-RS) o projeto pode contribuir para a redução da violência
na sociedade. ―A violência se perpetua na sociedade porque famílias estão estruturadas através do castigo
físico‖, disse.
A rainha Sílvia, da Suécia, participou do evento. Ela lembrou que a Suécia também tem leis de combate à
violência infantil, mas ressaltou que é preciso, antes, mudar a mentalidade das pessoas.A apresentadora
Xuxa Meneghel também esteve na Câmara. Em seguida, será recebida pelo presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP).
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Câmara vai debater projeto de lei que proíbe castigo corporal
Agência Brasil
Publicação: 19/05/2011 11:01 Atualização:
Brasília - Na próxima semana, a Câmara vai começar a debater efetivamente o projeto que proíbe a
aplicação de castigos corporais e tratamento cruel e degradante em crianças e adolescentes. A chamada
Lei da Palmada foi encaminhada pelo Executivo à Câmara no ano passado como prioridade e chegou a
receber parecer favorável na Comissão de Educação, mas voltou à Mesa Diretora, onde aguarda a
composição da comissão especial.
―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‖, explicou a ministra-chefe

da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, durante o seminário Experiências de
Legislação contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, que discutiu o assunto, na Câmara.
Para a deputada Manoela D'Ávila (PCdoB-RS) o projeto pode contribuir para a redução da violência na
sociedade. ―A violência se perpetua na sociedade porque famílias estão estruturadas através do castigo
físico‖, disse.
A rainha Sílvia, da Suécia, participou do evento. Ela lembrou que a Suécia também tem leis de combate à
violência infantil, mas ressaltou que é preciso, antes, mudar a mentalidade das pessoas.
A apresentadora Xuxa Meneghel também esteve na Câmara. Em seguida, será recebida pelo presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP).

19/05/2011 – Veja WEB
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/debate-sobre-lei-da-palmada-tem-xuxa-e-rainha-da-suecia
Brasil
19/05/2011 - 14:46
Atrações
Debate sobre Lei da Palmada tem Xuxa e rainha da Suécia

Curiosos e fãs da apresentadora encheram os corredores da
Câmara dos Deputados. Casa vai criar comissão para discutir
a proposta
Gabriel Castro

Num Congresso povoado por palhaços, ex-jogadores de futebol e ex-participantes de reality show, não é
qualquer celebridade que consegue arrastar multidões. Mas aconteceu nesta quinta-feira, em um seminário
da Câmara dos Deputados se propunha a discutir a controversa Lei da Palmada, o projeto que pretende
banir os castigos físicos a crianças no Brasil.
As presenças da apresentadora Xuxa Meneghel e da rainha Sílvia, da Suécia, causaram tumulto.
O auditório que sediou o evento na Câmara ficou lotado de jornalistas, deputados que tentavam dividir os
holofotes com as atrações do dia e – principalmente – funcionários ociosos do Congresso que pretendiam
ver de perto a apresentadora de TV.
Alguns trouxeram os filhos.A rainha, que é filha de uma brasileira e morou em São Paulo dos 4 aos 14 anos
de idade, discursou em português. ―Para mim, é sempre uma alegria voltar ao Brasil‖, disse a majestade,
em um discurso de poucas palavras.

A apresentadora de TV Xuxa e a rainha Silvia, da Suécia, participam de evento na Câmara dos Deputados
sobre a Lei da Palmada (Antonio Cruz/Abr)

Ela defendeu a importância da aprovação de leis que coíbam a violência contra a criança, mas ressaltou
que isso ainda não é suficiente para acabar com o problema. A Suécia foi o primeiro país do mundo a banir
castigos físicos. De lá para cá, outras 28 nações aprovaram medidas banindo a prática. A Câmara dos
Deputados vai instalar na semana que vem uma comissão especial para discutir a proposta da Lei da
Palmada. Críticos da medida argumentam que a agressão a crianças já é crime, e que a aprovação da lei
significaria uma intromissão do estado nas famílias.
A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, é a principal defensora do projeto, que foi elaborado
pelo Executivo e chegou ao Congresso no ano passado. Ela argumenta: "A proposta é que se retire da
legislação qualquer perspectiva de castigos físicos humilhantes". Ou seja: a intenção da lei é proibir o que já
é proibido.
Xuxa – Apesar da curiosidade gerada pela presença da rainha da Suécia, foi a apresentadora Xuxa quem
atraiu a maior parte das atenções no Congresso. A cada passo da apresentadora infantil, um batalhão de
fãs, quase todos já bem longe da infância, tentava capturar uma fotografia ou obter um olhar da estrela.
Carismática, ela respondia com sorrisos, beijos e acenos. Já com o microfone nas mãos, Xuxa não foi tão
habilidosa. Comparou a simples palmada ao assassinato de crianças, e desqualificou os pais que repudiam
o projeto de lei como uma tentativa de interferir no ambiente familiar.―É muito feio as pessoas falarem ‗Eu
tenho o direito de bater, porque é meu filho‘. Meu Deus do céu. Antigamente os professores também
podiam bater nos alunos‖, disse a apresentadora após a abertura do seminário.Depois, mais tumulto no
caminho até a van que levaria Xuxa embora. A deputada Manuela D‘ávila (PC do B-RS), que acompanhou o
trajeto, acusou os seguranças de terem agredido os fãs que tentavam se aproximar da apresentadora.
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Em visita ao Congresso, Xuxa diz que é política 'só da criança'
19 de maio de 2011 • 14h29 • atualizado às 14h48
Xuxa conversou com Sarney após seminário contra castigos físicos a crianças
Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
CLAUDIA ANDRADE
Direto de Brasília

Depois de participar de um seminário sobre legislações contra castigos corporais de crianças e
adolescentes na Câmara dos Deputados e visitar o presidente do Senado Federal, José Sarney (PMDBAP), a apresentadora Xuxa Meneghel disse que "nunca" vai se dedicar à política. "Ser política, só da
criança."
A apresentadora disse que seu objetivo principal na visita ao Congresso Nacional foi pedir apoio para que
um projeto de lei que proíbe castigos físicos seja aprovado. "A criança tem que ser acarinhada. Ela vem
nesse mundo não para apanhar, mas para ser amada."
O projeto de lei que estabelece o direito de a criança e o adolescente serem educados e cuidados sem o
uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante será discutido por uma comissão especial
que deverá ser instalada na Câmara na semana que vem. "Vim pedir apoio para que a lei saia mais rápido,
para que isso não se arraste por muito tempo. Que as pessoas possam entender que a gente não quer se
meter na família nem na vida dos outros, e sim fazer com que a criança tenha o direito de ser humano, de
ser respeitado, ouvido, amado", disse Xuxa, depois da reunião com Sarney.
Na chegada e na saída do Senado, a "Rainha dos Baixinhos" foi muito assediada por um grupo da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais que participava de audiência pública sobre os direitos dos
deficientes auditivos. Durante toda a manhã, a tietagem foi grande em torno da apresentadora
A presença da apresentadora lotou o auditório e os corredores da Câmara. Muitos funcionários apareceram
para tentar tirar uma foto com Xuxa, que, ao chegar para o evento, parou diversas vezes para atender aos
pedidos dos fãs.
O Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais em Crianças e Adolescentes
também contou com a participação da rainha Silvia, da Suécia, cuja presença ficou ofuscada pela de Xuxa.
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'Não se aprende com dor', diz Xuxa na Câmara sobre castigos
19 de maio de 2011 • 12h02 • atualizado às 12h0
A ministra Maria do Rosário e a deputada Manuela D'Ávila estavam entre as pessoas presentes no evento
que tiraram fotos com a apresentadora
Foto: Rodolfo Stuckert/Agência Câmara
CLAUDIA ANDRADE E ELAINE LINA Direto de Brasília

A apresentadora Xuxa Meneghel defendeu nesta quinta-feira, durante seminário na Câmara dos Deputados,
que para acabar com a violência nas ruas é preciso acabar com a violência contra as crianças. "As pessoas
dizem 'quero acabar com a violência nas ruas'. Então acabe com a violência em casa", afirmou.
Como porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, Xuxa questionou o argumento dos que dizem que apanharam
quando crianças e hoje são adultos normais. Para ela, o mundo atual pode trazer outros problemas. "No
mundo em que a gente vive, com a violência que a gente vive, que chega pela internet, por todos os
lugares, serão que ela (a criança que apanha) não vai sair matando nos colégios, cometendo mais
violência?"
A apresentadora incentivou a denúncia de maus tratos pelo Disque 100. "Vamos denunciar. Se vocês virem
alguém batendo numa criança, denuncie, por que ela não vai ter como fazer isso." Xuxa lembrou o caso "da
menina que o pai jogou pela janela", e questionou o que ocorreria se alguém tivesse denunciado quanto a
criança gritou "não pai, para pai".
"A gente não aprende com a dor. A dor gera cicatriz, gera tantas coisas ruins. Eu queria poder me colocar
no lugar do pai, da mãe e dizer que eu entendo o que eles fazem. Mas eu só consigo me colocar no lugar
da criança. Pra quem ela vai recorrer, se quem deveria proteger a ensina a sentir dor? Eu só quero que as
crianças tenham o direito de todo ser humano."
Escravidão
Xuxa admitiu que dar palmadas nos filhos é um costume no Brasil, como outros tipos de violência já foram.
"Há alguns anos, um ser humano podia comprar outro. Hoje, a gente vê isso com vergonha, como uma
coisa pequena, pensando 'como o ser humano podia fazer isso?' Há algum tempo, os maridos podiam bater
nas mulheres", lembrou, citando ainda a permissão que as professoras tinham para bater nos alunos com a
palmatória.
Ao dizer que "não entende" porque um adulto bate numa criança, a apresentadora descartou o argumento
de que só fazem isso os que estão embriagados. "Não dá pra dizer que é por que está bêbado, porque
bêbado não bate em policial, senão vai pagar por isso. Não bate em outro adulto."
"Ajudem a todos, me ajudem, se ajudem, pensem antes de fazer qualquer coisa contra uma criança",
finalizou.
Tietagem
A presença da "Rainha dos Baixinhos" lotou o auditório e os corredores da Câmara dos Deputados. Muitos
funcionários apareceram para tentar tirar uma foto com a apresentadora, que, ao chegar para o evento,
parou diversas vezes para atender aos pedidos dos fãs.
O Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais em Crianças e Adolescentes
também conta com a participação da rainha Silvia, da Suécia, cuja presença ficou ofuscada pela de Xuxa.
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Rainha da Suécia e Xuxa vão a evento contra castigos a crianças
19 de maio de 2011 • 10h30 • atualizado às 11h08
A rainha Silvia, da Suécia, e a "Rainha dos Baixinhos", Xuxa Meneghel, se encontraram nesta quinta-feira
na Câmara dos Deputados para participar de um seminário sobre Experiências de Legislação Contra
Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes. Muito tietada por funcionários do Congresso, a
apresentadora parou diversas vezes no percurso do Salão Negro até o auditório Nereu Ramos, na Câmara onde ocorre o evento -, para conversar e tirar fotos com fãs.
O seminário é realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa e a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, em parceria com a embaixada sueca em Brasília e a organização
Save the Children Suécia. A rainha Silvia participou da cerimônia de abertura. Ela será recebida no Salão
Nobre pela presidente em exercício da Câmara, deputada Rose de Freitas (PMDB-ES).
Xuxa é porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, e falará sobre essa experiência. Também participam do
evento a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, e o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso.
O seminário discute a experiência da Suécia, país pioneiro no enfrentamento aos castigos corporais há

mais de 30 anos. Também serão debatidas experiências de outros países, como Costa Rica, Venezuela e
Uruguai, que já adotaram leis semelhantes.

Seminário discute experiência da Suécia, pioneira no enfrentamento aos castigos corporais há mais de 30
anos
Foto: Rodolfo Stuckert/Agência Câmara
CLAUDIA ANDRADE E ELAINE LINA
Direto de Brasília
No Brasil, o Poder Executivo apresentou em 2010 o Projeto de Lei nº 7672/10, que estabelece o direito de a
criança e o adolescente serem educados e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo
cruel ou humilhante. A proposta aguarda votação na Câmara.
Com informações da Agência Câmara.
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Rainha da Suécia e Xuxa visitam Sarney no Senado
As duas participam de seminário que discute o fim das palmadas em crianças
Da Agência Senado

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), recebe nesta quinta-feira (19) a visita da rainha da
Suécia, Silvia Renate Sommerlath, e da apresentadora, Xuxa Meneghel. Elas participam da abertura do
seminário Experiências de Legislação contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes.
O evento, que será realizado a partir das 9h30 no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, vai
discutir a experiência da Suécia, país pioneiro no enfrentamento aos castigos corporais há mais de 30 anos.
Durante o seminário, deverá ser debatido também o projeto de lei 7672 de 2010, do Executivo, que
estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de qualquer
forma de violência.
A proposta aguarda votação na Câmara. Serão debatidas ainda experiências da Costa Rica, Venezuela e
Uruguai, que já adotaram leis semelhantes.
Além da rainha Sílvia e de Xuxa, que é porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, a cerimônia de abertura
também terá a participação da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário e do
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso.

19/05/2011 – UOL
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2011/05/19/rainha-silvia-da-suecia-e-xuxa-juntas-contraviolencia-infantil.jhtm
19/05/2011 - 13h50

Rainha Silvia da Suécia e Xuxa juntas contra violência infantil
Brasília, 19 mai (EFE).- A rainha Silvia da Suécia e a apresentadora de televisão brasileira Xuxa Meneghel
uniram suas vozes nesta quinta-feira pelo fim de todo tipo de castigos físicos contra as crianças e exigiram
que cada agressão contra um pequeno seja denunciada.
A monarca sueca e Xuxa participaram do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos
Corporais de Crianças e Adolescentes na Câmara dos Deputados.
Em seu discurso, a rainha Silvia, que preside a Fundação Mundial pela Infância (WCF), criada por ela em
1999, afirmou em seu discurso que "todo castigo físico na infância representa uma grave violação aos
direitos humanos fundamentais e tem efeitos devastadores".
A rainha, que nesta semana faz uma visita ao Brasil, pediu aos parlamentares a aprovação de um projeto
de lei que tramita na Câmara e no Senado há dois anos e propõe penalizar a violência doméstica contra as
crianças.
Ela contou que na Suécia foi feita uma legislação sobre o assunto há mais de três décadas e destacou que,
desde então, a violência contra as crianças caiu de forma notável.
Citou pesquisas segundo as quais menos de 10% dos pais suecos são atualmente favoráveis a castigar
com palmadas os filhos.
Xuxa, porta-voz da ONG "Não Bata, Eduque", concordou com a rainha sueca em que, além de legislar, é
preciso conscientizar a sociedade a denunciar os abusos contra uma criança.
A apresentadora citou dados oficiais pelos quais 70% das crianças que vivem nas ruas do Brasil fugiram de
casa por causa dos maus-tratos sofridos justamente dentro dela.
"A criança que é agredida pelos pais hoje, amanhã baterá também em seus filhos", afirmou Xuxa, quem
ressaltou que é preciso colocar um fim a essa "cadeia da violência".
Participou do seminário também a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, quem
pediu uma rápida aprovação do projeto de lei sobre violência infantil.
"É um projeto de apoio à família, não uma intervenção nos assuntos familiares", defendeu a ministra.
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Rainha Silvia da Suécia e Xuxa juntas contra violência infantil

Rainha Silvia da Suécia e Xuxa juntas contra violência infantil
Brasília, 19 mai (EFE).- A rainha Silvia da Suécia e a apresentadora de televisão brasileira Xuxa Meneghel
uniram suas vozes nesta quinta-feira pelo fim de todo tipo de castigos físicos contra as crianças e exigiram
que cada agressão contra um pequeno seja denunciada.
A monarca sueca e Xuxa participaram do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos
Corporais de Crianças e Adolescentes na Câmara dos Deputados.
Em seu discurso, a rainha Silvia, que preside a Fundação Mundial pela Infância (WCF), criada por ela em
1999, afirmou em seu discurso que 'todo castigo físico na infância representa uma grave violação aos
direitos humanos fundamentais e tem efeitos devastadores'.
A rainha, que nesta semana faz uma visita ao Brasil, pediu aos parlamentares a aprovação de um projeto
de lei que tramita na Câmara e no Senado há dois anos e propõe penalizar a violência doméstica contra as
crianças.
Ela contou que na Suécia foi feita uma legislação sobre o assunto há mais de três décadas e destacou que,
desde então, a violência contra as crianças caiu de forma notável.
Citou pesquisas segundo as quais menos de 10% dos pais suecos são atualmente favoráveis a castigar
com palmadas os filhos.
Xuxa, porta-voz da ONG 'Não Bata, Eduque', concordou com a rainha sueca em que, além de legislar, é
preciso conscientizar a sociedade a denunciar os abusos contra uma criança.
A apresentadora citou dados oficiais pelos quais 70% das crianças que vivem nas ruas do Brasil fugiram de
casa por causa dos maus-tratos sofridos justamente dentro dela.
'A criança que é agredida pelos pais hoje, amanhã baterá também em seus filhos', afirmou Xuxa, quem
ressaltou que é preciso colocar um fim a essa 'cadeia da violência'.
Participou do seminário também a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, quem
pediu uma rápida aprovação do projeto de lei sobre violência infantil.
'É um projeto de apoio à família, não uma intervenção nos assuntos familiares', defendeu a ministra.
Copyright (c) Agencia EFE, S.A. 2010, todos os direitos reservados
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Sarney promete agilizar a tramitação do projeto contra
palmadas
GABRIELA GUERREIRO
DE BRASÍLIA
O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), prometeu nesta quinta-feira agilizar a tramitação do
projeto que proíbe o uso de castigos corporais nas crianças quando o texto chegar à análise do Senado. O
senador se reuniu com a com a apresentadora Xuxa Meneghel esta manhã --que fez um apelo pela
aprovação do texto, que tramita há mais de um ano na Câmara.
"A gente não quer se meter na família nem na vida dos outros, e sim fazer com que a criança tenha o direito
de ser humano de ser respeitado, ouvido, amado. Não em nome do amor apanhar e está tudo bem", disse
Xuxa.
A senadora Marta Suplicy (PT-SP) vai relatar o projeto quando chegar ao Senado. De autoria do Executivo,
o texto causou polêmica no ano passado depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o encaminhou
ao Congresso. Críticos à proposta afirmam que o governo não tem poderes para interferir na educação de
pais e filhos.
Marta afirmou que o texto não prevê nenhuma intervenção dentro das famílias, mas sim orientar os pais a
não maltratarem crianças.
"Quando você bate em alguém do seu tamanho, você vai para a cadeia. Quando você bate em uma criança
não acontece nada, a não ser quando a criança é muito maltratada e vai parar no pronto-socorro ou que
você mate a criança. O parlamento tem condição de acelerar esse projeto e proteger as nossas crianças",
disse a senadora.
Além de Xuxa, a rainha Sílvia, da Suécia, também defendeu leis mais duras no Brasil para combater a
violência infantil. A rainha reuniu-se com Sarney nesta manhã, pouco antes de Xuxa.
O projeto de lei do governo inclui "castigo corporal" e "tratamento cruel e degradante" como violações dos
direitos na infância e adolescência. Hoje, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) fala em "maus
tratos", mas não especifica os castigos que não podem ser aplicados por pais, mães e responsáveis.
Xuxa afirmou que o país precisa mudar a "cultura" de que bater nas crianças faz parte do processo
educacional. "As pessoas ofendem, castigam a criança e ela cresce já com isso na cabeça, fora que as
pessoas acham que bater é a única forma de ensinar. É um costume errado. Isso é uma das coisas que têm
que mudar."
TUMULTO
A passagem de Xuxa pelo Congresso mudou a rotina do Legislativo nesta quinta-feira. Depois de participar
de um seminário na Câmara, a apresentadora se reuniu com Sarney no Senado --e foi cercada por
servidores da Casa que se aglomeraram em frente ao gabinete do presidente para ver a apresentadora.
Muitos servidores estavam acompanhados de crianças. Visitantes que estavam no Congresso também
acompanharam a rápida passagem da apresentadora.

19/05/2011 – BOL
Rainha Silvia da Suécia e Xuxa juntas contra violência infantil
Brasília, 19 mai (EFE).- A rainha Silvia da Suécia e a apresentadora de televisão brasileira Xuxa Meneghel
uniram suas vozes nesta quinta-feira pelo fim de todo tipo de castigos físicos contra as crianças e exigiram
que cada agressão contra um pequeno seja denunciada. A monarca sueca e Xuxa participaram do
Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes na
Câmara dos Deputados. Em seu discurso, a rainha Silvia, que preside a Fundação Mundial pela Infância
(WCF), criada por ela em 1999, afirmou em seu discurso que "todo castigo físico na infância representa uma
grave violação aos direitos humanos fundamentais e tem efeitos devastadores". A rainha, que nesta
semana faz uma visita ao Brasil, pediu aos parlamentares a aprovação de um projeto de lei que tramita na
Câmara e no Senado há dois anos e propõe penalizar a violência doméstica contra as crianças. Ela contou
que na Suécia foi feita uma legislação sobre o assunto há mais de três décadas e destacou que, desde
então, a violência contra as crianças caiu de forma notável. Citou pesquisas segundo as quais menos de
10% dos pais suecos são atualmente favoráveis a castigar com palmadas os filhos. Xuxa, porta-voz da
ONG "Não Bata, Eduque", concordou com a rainha sueca em que, além de legislar, é preciso conscientizar
a sociedade a denunciar os abusos contra uma criança. A apresentadora citou dados oficiais pelos quais
70% das crianças que vivem nas ruas do Brasil fugiram de casa por causa dos maus-tratos sofridos
justamente dentro dela. "A criança que é agredida pelos pais hoje, amanhã baterá também em seus filhos",
afirmouXuxa, quem ressaltou que é preciso colocar um fim a essa "cadeia da violência". Participou do
seminário também a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, quem pediu uma rápida
aprovação do projeto de lei sobre violência infantil. "É um projeto de apoio à família, não uma intervenção
nos assuntos familiares", defendeu a ministra.

19/05/2011 – BOL
Sarney promete agilizar a tramitação do projeto contra
palmadas
GABRIELA GUERREIRO DE BRASÍLIA O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), prometeu nesta
quinta-feira agilizar a tramitação do projeto que proíbe o uso de castigos corporais nas crianças quando o
texto chegar à análise do Senado. O senador se reuniu com a com a apresentadora Xuxa Meneghel esta
manhã --que fez um apelo pela aprovação do texto, que tramita há mais de um ano na
Câmara. Xuxa defende projeto de lei que proíbe palmadas em crianças "A gente não quer se meter na
família nem na vida dos outros, e sim fazer com que a criança tenha o direito de ser humano de ser
respeitado, ouvido, amado. Não em nome do amor apanhar e está tudo bem", disse Xuxa. A senadora
Marta Suplicy (PT-SP) vai relatar o projeto quando chegar ao Senado. De autoria do Executivo, o texto
causou polêmica no ano passado depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o encaminhou ao
Congresso. Críticos à proposta afirmam que o governo não tem poderes para interferir na educação de pais
e filhos. Marta afirmou que o texto não prevê nenhuma intervenção dentro das famílias, mas sim orientar os
pais a não maltratarem crianças. "Quando você bate em alguém do seu tamanho, você vai para a cadeia.
Quando você bate em uma criança não acontece nada, a não ser quando a criança é muito maltratada e vai
parar no pronto-socorro ou que você mate a criança. O parlamento tem condição de acelerar esse projeto e
proteger as nossas crianças", disse a senadora. Além de Xuxa, a rainha Sílvia, da Suécia, também
defendeu leis mais duras no Brasil para combater a violência infantil. A rainha reuniu-se com Sarney nesta
manhã, pouco antes de Xuxa. O projeto de lei do governo inclui "castigo corporal" e "tratamento cruel e
degradante" como violações dos direitos na infância e adolescência. Hoje, o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) fala em "maus tratos", mas não especifica os castigos que não podem ser aplicados por pais,
mães e responsáveis. Xuxa afirmou que o país precisa mudar a "cultura" de que bater nas crianças faz
parte do processo educacional. "As pessoas ofendem, castigam a criança e ela cresce já com isso na
cabeça, fora que as pessoas acham que bater é a única forma de ensinar. É um costume errado. Isso é
uma das coisas que têm que mudar." TUMULTO A passagem de Xuxa pelo Congresso mudou a rotina do
Legislativo nesta quinta-feira. Depois de participar de um seminário na Câmara, a apresentadora se reuniu
com Sarney no Senado --e foi cercada por servidores da Casa que se aglomeraram em frente ao gabinete
do presidente para ver a apresentadora. Muitos servidores estavam acompanhados de crianças. Visitantes
que estavam no Congresso também acompanharam a rápida passagem da apresentadora.
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Xuxa causa tumulto na Câmara e defende "lei da palmada" no
Brasil
Maurício Savarese
Do UOL Notícias
Em Brasília
Em uma reunião na Câmara, lotada de funcionários do Congresso e seus filhos, a apresentadora Xuxa
Meneghel e a rainha Silvia, da Suécia, pediram nesta quinta-feira (19) que o Brasil adote a chamada "lei da
palmada", para proibir os pais de abusarem fisicamente das crianças. Na semana que vem, uma comissão
especial da Câmara será montada para avaliar uma iniciativa já adotada pelos suecos desde 1979.

A comissão especial para avaliar o assunto deve começar a trabalhar na semana que vem. Depois, se a
comissão aprovar a proposta, o texto segue para plenário.
A secretária nacional dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, afirmou que a presença da rainha e de Xuxa
ajudará a aprovar a lei no Congresso nos próximos meses. Também estiveram presentes a presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) e representantes de ONGs pelos
direitos das crianças.
"Queremos uma lei que apoie as famílias. Jamais uma intervenção do Estado na vida das pessoas", disse a
secretária. "Precisamos que a família brasileira reflita sobre práticas que são automáticas e não têm
sentido."
A apresentadora, depois de uma entrada tumultuada na Câmara, afirmou que a lei é o legado que quer
ajudar a promover para a geração de sua filha, Sasha. "Estou muito feliz por estarmos juntos agora porque
esse é um combate que vamos deixar para as próximas gerações", afirmou. "Não é a luta contra a palmada,
é a lei do respeito", disse.
"É hora de o Brasil se juntar a outros países e dar uma sinalização importante para juntar ainda mais
pessoas à nossa causa", disse a rainha Silvia.
Chamada de "lei da palmada", a iniciativa quer coibir abusos contra crianças. A ideia é criar punições para
adultos que cometam violência para supostamente educar os menores. Países como o Peru e o Uruguai já
discutem o assunto na América do Sul.
Durante a reunião, a deputada Manuela D'Ávila reclamou da polícia legislativa porque estavam deixando as
crianças "apertadas" no tumulto.

19/05/2011 – BOL
Xuva defende projeto de lei que proíbe palmadas em crianças
TV Xuxa defendeu nesta quinta-feira, na Câmara dos Deputados, a aprovação do projeto de lei que proíbe
o uso de castigos corporais na educação das crianças. A proposta, enviada pelo Executivo, tramita na Casa
há quase um ano. "A gente vê isso nas ruas [crianças que apanham dos pais] e não faz nada", afirmou a
apresentadora, que é porta-voz da Rede Não Bata, Eduque. Xuxa participa do seminário "Experiências de
Legislação Contra Castigos Corporais em Crianças e Adolescentes". Ao chegar na Câmara, a
apresentadora foi cercada por funcionários da Casa e curiosos, que tentavam tirar fotos e pedir autógrafos.
"Não é a lei contra palmada. É a lei do amor, do respeito. As crianças merecem ter os direitos que vocês
[adultos] têm", afirmou Xuxa. A ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) defendeu mais rapidez para
aprovação da proposta. "Um Brasil de paz depende desse projeto de lei", afirmou. Também participa do
seminário a rainha Silvia, da Suécia, que foi recebida na rampa do Congresso.
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Xuxa causa tumulto na Câmara e defende "lei da palmada" no
Brasil
Em uma reunião na Câmara, lotada de funcionários do Congresso e seus filhos, a apresentadora Xuxua
Meneghel e a rainha Silvia, da Suécia, pediram nesta quinta-feira (19) que o Brasil adote a chamada "lei da
palmada", para proibir os pais de abusarem fisicamente das crianças. Na semana que vem, uma comissão
especial da Câmara será montada para avaliar uma iniciativa já adotada pelos suecos desde 1979. Ver em
tamanho maiorXuxa participa de seminário na Câmara Foto 4 de 10 - A presidente da Comissão de Direitos
Humanos de Minorias, deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS), conversa com a apresentadora
Xuxa Meneghel e a ministra dos Direitos Humanos Maria do Rosário Mais Rodolfo Stuckert/Agência
Câmara A comissão especial para avaliar o assunto deve começar a trabalhar na semana que vem. Depois,
se a comissão aprovar a proposta, o texto segue para plenário. A secretária nacional dos Direitos Humanos,
Maria do Rosário, afirmou que a presença da rainha e de Xuxa ajudará a aprovar a lei no Congresso nos
próximos meses. Também estiveram presentes a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara,
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) e representantes de ONGs pelos direitos das crianças. "Queremos uma lei
que apoie as famílias. Jamais uma intervenção do Estado na vida das pessoas", disse a secretária.
"Precisamos que a família brasileira reflita sobre práticas que são automáticas e não têm sentido." A
apresentadora, depois de uma entrada tumultuada na Câmara, afirmou que a lei é o legado que quer ajudar
a promover para a geração de sua filha, Sasha. "Estou muito feliz por estarmos juntos agora porque esse é
um combate que vamos deixar para as próximas gerações", afirmou. "Não é a luta contra a palmada, é a lei
do respeito", disse. "É hora de o Brasil se juntar a outros países e dar uma sinalização importante para
juntar ainda mais pessoas à nossa causa", disse a rainha Silvia, que é brasileira. Chamada de "lei da
palmada", a iniciativa quer coibir abusos contra crianças. A ideia é criar punições para adultos que cometam
violência para supostamente educar os menores. Países como o Peru e o Uruguai já discutem o assunto na
América do Sul. Durante a reunião, a deputada Manuela D'Ávila reclamou da polícia legislativa porque

estavam deixando as crianças "apertadas" no tumulto.
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Xuxa defende projeto de lei que proíbe palmadas em crianças
LARISSA GUIMARÃES
DE BRASÍLIA
A apresentadora de TV Xuxa defendeu nesta quinta-feira, na Câmara dos Deputados, a aprovação do
projeto de lei que proíbe o uso de castigos corporais na educação das crianças. A proposta, enviada pelo
Executivo, tramita na Casa há quase um ano.
"A gente vê isso nas ruas [crianças que apanham dos pais] e não faz nada", afirmou a apresentadora, que é
porta-voz da Rede Não Bata, Eduque.
Xuxa participa do seminário "Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais em Crianças e
Adolescentes". Ao chegar na Câmara, a apresentadora foi cercada por funcionários da Casa e curiosos, que
tentavam tirar fotos e pedir autógrafos.
"Não é a lei contra palmada. É a lei do amor, do respeito. As crianças merecem ter os direitos que vocês
[adultos] têm", afirmou Xuxa.
A ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) defendeu mais rapidez para aprovação da proposta. "Um
Brasil de paz depende desse projeto de lei", afirmou.
Também participa do seminário a rainha Silvia, da Suécia, que foi recebida na rampa do Congresso.

Xuxa defende projeto de lei que proíbe que proíbe o uso de castigos corporais na educação das crianças

19/05/2011 – BOL
Xuxa e rainha da Suécia debatem projeto no Senado
DE BRASÍLIA
O projeto que pune pais e responsáveis que utilizem castigo corporal ou tratamento cruel e degradante
contra crianças e adolescentes ainda está na Câmara dos Deputados. Mas terá prioridade quando chegar ao
Senado. Foi o que garantiu o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), ao receber a
apresentadora Xuxa Meneghel, que pediu agilidade na aprovação da proposta. De autoria da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos, o projeto modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto atual do
ECA menciona apenas maus tratos, não sendo específico. Pela proposta, os responsáveis que se valerem
da força física que resulte em dor ou lesão ao menor ou ainda humilhem, ameacem ou ridicularizem os filhos
poderão ser enquadrados em dez tipos de medidas. Entre elas, o encaminhamento a um psicólogo, uma
advertência e até a perda da guarda. Além de acompanhamento psicológico e educacional da criança.
Para Xuxa, o projeto não é uma interferência do Estado na criação dos filhos. "Que as pessoas possam
entender que a gente não quer se meter na vida dos outros, e sim fazer com que a criança tenha o direito de
ser respeitada", disse. O senador José Sarney lamentou o aumento de violência contra crianças e
adolescentes praticada pelos próprios familiares e destacou o papel da escola nessa luta. Na audiência,
Sarney também recebeu a visita da rainha da Suécia, Silvia Renate Sommerlath. Segundo a senadora Marta
Suplicy (PT-SP), a rainha comentou que essa lei, adotada na Suécia há mais de 30 anos, mudou a
mentalidade dos pais. Ainda no encontro com Sarney, a rainha Silvia discutiu a realização da conferência
ambiental Rio Mais 20, marcada para o ano que vem no Rio de Janeiro, e as políticas de incentivo ao uso do
etanol e de combate ao consumo de drogas. As informações são da Rádio Senado.
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Xuxa gera tumulto na Câmara ao defender "lei da palmada" no
Brasil
UOL Notícias
Em uma reunião na Câmara, lotada de funcionários do Congresso e seus filhos, a apresentadora Xuxua
Meneghel e a rainha Silvia, da Suécia, pediram nesta quinta-feira (19) que o Brasil adote a chamada "lei da
palmada", para proibir os pais de abusarem fisicamente das crianças. Na semana que vem, uma comissão
especial da Câmara será montada para avaliar uma iniciativa já adotada pelos suecos desde 1979. Ver em
tamanho maior'Lei da palmada' Foto 8 de 10 - A apresentadora Xuxa Meneghel participou ao lado da
deputada Benedita da Silva (PT-RJ) do seminário sobre Experiências de Legislação contra Castigos
Corporais de Crianças e Adolescentes, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF)
(19/5/11).Xuxa defende que o Brasil adote a chamada "lei da palmada", para proibir os pais de abusarem
fisicamente das crianças. Rodolfo Stuckert/Agência CâmaraA comissão especial para avaliar o assunto
deve começar a trabalhar na semana que vem. Depois, se a comissão aprovar a proposta, o texto segue
para plenário. A secretária nacional dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, afirmou que a presença da
rainha e de Xuxa ajudará a aprovar a lei no Congresso nos próximos meses. Também estiveram presentes
a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) e representantes
de ONGs pelos direitos das crianças. "Queremos uma lei que apoie as famílias. Jamais uma intervenção do
Estado na vida das pessoas", disse a secretária. "Precisamos que a família brasileira reflita sobre práticas
que são automáticas e não têm sentido." A apresentadora, depois de uma entrada tumultuada na Câmara,
afirmou que a lei é o legado que quer ajudar a promover para a geração de sua filha, Sasha. "Estou muito
feliz por estarmos juntos agora porque esse é um combate que vamos deixar para as próximas gerações",
afirmou. "Não é a luta contra a palmada, é a lei do respeito", disse. "É hora de o Brasil se juntar a outros
países e dar uma sinalização importante para juntar ainda mais pessoas à nossa causa", disse a rainha
Silvia, que é brasileira. Chamada de "lei da palmada", a iniciativa quer coibir abusos contra crianças. A ideia
é criar punições para adultos que cometam violência para supostamente educar os menores. Países como
o Peru e o Uruguai já discutem o assunto na América do Sul. Durante a reunião, a deputada Manuela
D'Ávila reclamou da polícia legislativa porque estavam deixando as crianças "apertadas" no tumulto.
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Xuxa participa de debate em Brasília

A apresentadora e a rainha Silvia estiveram na discussão da
lei sobre proteção às crianças e adolescentes
QUEM ONLINE; FOTOS ANDRÉ BORGES/AGNEWS

Xuxa

Rainha Silvia

Xuxa participou do debate "Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e
Adolescentes" na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta quinta-feira (19). A Rainha Silvia, da
Suécia, e a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, também estiveram no local.
A apresentadora é porta-voz da rede "Não Bata, Eduque", que defende a proteção dos menores de idade de
maus-tratos. Já a rainha é fundadora da organização internacional World Childhood Foundation.

A rainha da Suécia e a apresentadora seguraram flores
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Xuxa participa na Câmara de seminário contra castigos a crianças
Apresentadora acompanha a rainha da Suécia, Silvia Renate Sommerlath.
Evento debate medidas legislativas para acabar com castigos corporais.

Robson BoninDo G1, em Brasília
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara e a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República realizam nesta quinta-feira (19) o Seminário
sobre Experiências de Legislação Contra Castigos
Corporais de Crianças e Adolescentes.

Xuxa entre a presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara, deputada Manuela d`Ávila
(esq.), e a ministra de Direitos Humanos, Maria do
Rosário (Foto: Robson Bonin / G1)

Realizado em parceria com a Embaixada da Suécia em Brasília e com a organização Save the Children Suécia, o
evento conta com a presença da rainha da Suécia, Silvia Renate Sommerlath. A apresentadora Xuxa Meneghel,
porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, também está no Congresso para a abertura do evento.
Tanto Xuxa quanto a rainha Silvia foram recebidas no Salão Nobre da Câmara pela presidente em exercício da
Casa, deputada Rose de Freitas (PMDB-ES), pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos Maria do Rosário,
e pela presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, Manuela d`Ávila (PCdoB-RS). Outros
parlamentares participaram da recepção.
O seminário pretende discutir a experiência da Suécia, país pioneiro no enfrentamento aos castigos corporais há
mais de 30 anos. Também serão debatidas experiências de outros países, como Costa Rica, Venezuela e
Uruguai, que já adotaram leis semelhantes.
No Brasil, o governo federal apresentou em 2010 o Projeto de Lei 7672/10, que estabelece o direito de a criança e
o adolescente serem educados e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante.
A proposta aguarda votação na Câmara.
Xuxa e a rainha da Suécia ainda devem participar de uma audiência privada com o presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP). Segundo informou a assessoria do Senado, tanto a rainha quanto Xuxa não darão
entrevistas.
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Xuxa rouba a cena em evento na Câmara
Apresentadora condenou as palmadas na educação de crianças
Priscilla Mendes, do R7, em Brasília

Agência Câmara
Xuxa encontra rainha da Suécia para debater combate à violência infantil

A apresentadora Xuxa Meneghel roubou a cena na manhã desta quinta-feira (19) quando chegou à Câmara
dos Deputados para participar de um seminário. Até mesmo a presença da rainha da Suécia, Silvia Renate
Sommerlath, foi ofuscada pela estrela. Elas participaram da abertura do seminário Experiências de
Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes.
Ansiosamente aguardada por dezenas de funcionários da Câmara desde o início da manhã, Xuxa chegou
por volta das 9h30 e, sob forte esquema de segurança, visitou o plenário da Casa enquanto aguardava a
chegada da rainha Silvia. A apresentadora foi ciceroneada pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos,
Maria do Rosário.
No caminho para o auditório onde o seminário ocorre, Xuxa, sorridente, posou para fotos com os fãs que a
cercaram no Salão Verde. Ao ser anunciada na abertura do evento, a apresentadora foi a mais aplaudida
entre as participantes.
Xuxa, que é porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, disse que gostaria de falar pelas crianças que são
castigadas pelos pais. Ela condenou palmadas na educação dos filhos.
- Eu gostaria de fazer o papel da voz da criança aqui. E elas já me disseram muitas vezes que não sabem
por que elas apanham. Às vezes, porque o pai e mãe estão bêbados e nervosos. [...] É uma coisa que a
gente está acostumado. A gente vê isso nas ruas e não faz nada, vira os olhos.
Rainha Silvia e Xuxa têm ainda um encontro marcado com o presidente do Senado, José Sarney (PMDBAP).
Durante o seminário, deverá ser debatido também o projeto de lei 7672 de 2010, do Executivo, que
estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de qualquer
forma de violência.
A apresentadora Xuxa defendeu a aprovação do projeto, o qual chamou de ―lei do amor‖.
- Eu até gostaria de entender um pai que bate. Mas eu não consigo. Eu só consigo me colocar no lugar da
criança. Para quem ela vai pedir proteção se o pai e a mãe são os primeiros a ensiná-los a sentir dor?
A proposta aguarda votação na Câmara. Serão debatidas ainda experiências da Costa Rica, Venezuela e
Uruguai, que já adotaram leis semelhantes.
Além da rainha Silvia e de Xuxa, a cerimônia de abertura também terá a participação da ministra Maria do
Rosário e do ministro interino de Relações Exteriores, Ruy Nogueira.
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Xuxa vem a Brasília para apoiar projeto Não bata, eduque!
Luiz Prisco
Publicação: 19/05/2011 09:42 Atualização: 19/05/2011 12:49
Xuxa Meneghel, 48 anos, não ostenta o título de Rainha dos baixinhos à toa. A apresentadora é também
uma militante dos direitos dos pequenos. Ela desembarca hoje em Brasília como porta-voz da campanha
Não bata, eduque! e discute com parlamentares a violência contra crianças. A loira quer pedir aos políticos
mais agilidade na aprovação do projeto que estabelece o direito da criança e do adolescente de serem
educados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante. A proposta, de autoria do
Governo Federal, ainda tramita na Câmara dos Deputados.
A artista conversou com o Correio sobre a luta
pelos direitos das crianças e adolescentes e
sobre outros assuntos Na entrevista, Xuxa
passeia por temas como a carreira, os novos e
antigos baixinhos, a cara atual da televisão
brasileira e, também, o seu reinado. Nesse
ponto, ela não hesita e reivindica a majestade.
―As crianças me deram este título, é meu.‖

28 anos: tempo de atuação de Xuxa como apresentadora de programas infantis

Xuxa também demonstrou estar atenta às mudanças da televisão brasileira e da própria infância. ―As
crianças hoje têm tantas opções, com as novas tecnologias, tevê, vídeogame e computador. O desafio é
atingir toda a família, não há mais espaço para programação separada por idade.‖
Por que você decidiu fazer parte da campanha Não bata, eduque?
Tenho uma história de vida ligada a crianças e sempre uso a minha imagem em defesa delas. Há seis anos
recebi o convite para ser porta-voz da campanha. No começo, pensei: ―Precisamos fazer uma campanha
para dizer algo tão óbvio aos adultos?‖ Porém, os números mostram que muitas pessoas, de todas as
classes sociais, acham que bater é sinônimo de educar. Queremos que a criança tenha seus direitos
respeitados. Evoluímos nas questões raciais e de gênero, precisamos olhar para os direitos das crianças.
Dessa forma, elas saberão que é possível resolver problemas sem violência.
Qual a melhor forma de educar uma criança?
Com amor, carinho, respeito e conversa. Orientar sem violência, fazer a criança pensar nos erros que
cometeu, sendo parceira e ao mesmo tempo impondo limites e regras. Educar não é sinônimo de bater.
Os primeiros “baixinhos” do seu reinado já se tornaram adultos. Como é a relação com esse
público?
Encontro com meus ex-baixinhos e fico orgulhosa de ouvir que não bebem, não fumam e não usam drogas
porque aprenderam comigo que isso faz mal à saúde.
E com as crianças de hoje?
Todo mundo sabe o amor que tenho por crianças. Elas são puras, verdadeiras. Sempre as tratei com
respeito, carinho e verdade. Em meus trabalhos, continuo passando mensagens positivas, como: respeito,
amor, preservação da natureza e não à violência.
Qual é a principal diferença entre as crianças lá dos anos 1980 e 1990 e as de hoje?
A facilidade e o acesso à informação. E isso é para o bem e para o mal. Já participei de uma campanha
sobre o uso responsável da internet, que, apesar de seus benefícios, expõe as crianças a muitos riscos que
antes não existiam.
Por conta do novo perfil das crianças brasileiras, você teve que promover alterações no seu estilo?
As crianças de hoje têm tantas opções, tevê, vídeogame, computador. O desafio é atingir toda a família, não
há mais espaço para programação separada por idade. Como estou na televisão há tanto tempo, trabalho
para os filhos dos meus primeiros baixinhos. Este ano, comecei a fazer o Mundo da Xuxa, na Globo
Internacional. Os pais usam o programa para recriar a ligação dos filhos com o português.
Você ainda se considera a Rainha dos Baixinhos?
As crianças me deram este título, é meu.
Uma geração inteira cresceu influenciada pela Xuxa. Qual é sua mensagem para as novas gerações?
Quero passar para as pessoas que é possível ser feliz respeitando a natureza, as crianças, a vida! Quero
usar todo este tempo que estou presente na vida das pessoas para defender as crianças. Não bata,
eduque! Não seja conivente com abuso sexual contra crianças e adolescentes, denuncie!
Alguns críticos afirmam que você sofre de um complexo de Peter Pan e insiste em nunca crescer.
Eu tenho alma de criança, por isso chego sempre ao mundo delas. Mas nós mudamos. Hoje, sou mãe,
entendo elas melhor. A cada trabalho sei que devo ensinar alguma coisa. Os pais me cobram por isso.
O que podemos esperar da Xuxa em 2011?
Vou lançar no segundo semestre o Xuxa só para baixinhos 11, que vai abordar como cada país ajuda o
Planeta. Falo sobre sustentabilidade de forma simples e com dicas práticas.
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Xuxa e Rainha Silvia, da Suécia, participam de debate em
Brasília
Quinta, 19/05/2011 - 15:36h

André Borges/AgNews
Xuxa e Rainha Silvia, da Suécia

Xuxa roubou a cena durante um evento na Câmara nesta quinta-feira, 19. A apresentadora recebeu a
Rainha Silvia Renate Sommerlath, da Suécia, na Câmara dos Deputados para participar de um seminário.
Elas participaram da abertura do seminário Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de
Crianças e Adolescentes. Xuxa e Rainha Silvia, da Suécia (André Borges/AgNews) Por Te Contei.
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Encontro entre rainhas: Xuxa e Rainha Silvia se unem para
combater abuso infantil. Álbum de Fotos.
19/05/2011 | 12:28
Um encontro entre rainhas aconteceu nesta quinta-feira (19) na Câmara dos Deputados, em Brasília. Silvia,
monarca da Suécia, e Xuxa Meneghel, rainha dos baixinhos, uniram forças em um seminário sobre
Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes. A apresentadora não
deixou de ser tietada nos corredores do Congresso e foi parada várias vezes para conversar e tirar fotos
com os funcionários-fãs.
A rainha Silvia participou da cerimônia de abertura do evento, que é realizado pela Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Casa e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria
com a embaixada sueca em Brasília e a organização Save the Children Suécia.
Xuxa, que é porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, participa do evento ao lado da ministra-chefe da
Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Cezar Peluso.
No seminário será discutida a experiência da Suécia, pioneiro no enfrentamento aos castigos corporais, e
serão debatidas experiências de outros países, como Costa Rica, Venezuela e Uruguai, que já adotaram
leis contra o abuso e a exploração infantil. No Brasil, já existe um projeto de lei que estabelece o direito de a
criança e o adolescente serem educados e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo
cruel ou humilhante. A proposta segue em votação na Câmara.
O Fuxico: O site que é referência sobre famosos. Notícias apuradas, sempre em primeira mão.
Por: Felipe Carvalho

Marta Suplicy, Rainha Silvia e Xuxa em prol do combate à exploração infantil - Beto
Oliveira/Ag.Camara
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Xuxa e Rainha Silvia falam sobre lei de proteção as crianças
Ministra Maria do Rosário também esteve no debate em Brasília, nesta quinta-feira, 19.
Do EGO, em São Paulo
Xuxa, a Rainha Silvia e a Ministra Maria do Rosário participaram de uma reunião para tratar da lei de
proteção as crianças e adolescentes, na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta quinta-feira, 19.

O encontro de Xuxa, Rainha Silvia e a Ministra

Xuxa usa camiseta com frase
sobre crianças

Rainha Silvia e Xuxa
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Xuxa participa de debate ao lado da
Rainha Silvia em Brasília
Ambas prestigiaram evento que visa a proteção dos menores
de idade de maus-tratos
Por Contigo! Online
A Rainha dos Baixinhos, Xuxa, se encontrou com a Rainha
Silvia, da Suécia, na Câmara dos Deputados, em Brasília, no
debateExperiências de Legislação Contra Castigos Corporais
de Crianças e Adolescentes, que aconteceu nesta quinta-feira
(19).
Xuxa é porta-voz da rede Não Bata, Eduque, que defende a
proteção dos menores de idade de maus-tratos. Também
participaram do debate a ministra da Secretaria dos Direitos
Humanos, Maria do Rosário, e a senadoraMarta Suplicy (PTSP). (BD)

Xuxa participou de debate em Brasília
André Borges/ AgNews

Xuxa posa ao lado da Rainha Silvia
(esquerda da Rainha dos Baixinhos, de
vermelho)
em Brasília
André Borges/AgNews
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Xuxa e a rainha Silvia em
debate no DF
19 de Maio de 2011 às 17:15
Xuxa e a rainha Silvia, da Suécia, falaram
sobre lei de proteção às crianças em
debate realizado nesta quinta-feira, 19,
em Brasília

Rainha Silvia, da Suécia, e Xuxa
André Borges/AgNews
A apresentadora Xuxa e a rainha da
Suécia, Silvia, fundadora da organização
internacional World Childhood Foundation,
participaram do debate Experiências de
Legislação Contra Castigos Corporais de
Crianças e Adolescentes, realizado nesta
quinta-feira, 19, na Câmara dos Deputados,
em Brasília. O objetivo do evento é discutir a
experiência da Suécia, país pioneiro no
enfrentamento aos castigos corporais há
mais de 30 anos, e de países como Costa
Rica, Venezuela e Uruguai, que já adotaram
leis semelhantes. A ministra da Secretaria
dos Direitos Humanos, Maria do Rosário,
também compareceu ao encontro. Essa não é a primeira vez que a "Rainha dos Baixinhos" sai em defesa
de pessoas que necessitam de ajuda. No último dia 16, a apresentadora, que há 22 anos mantém uma
fundação que leva seu nome, no Estado do Rio de Janeiro, onde atende mais de 3.200 pessoas por dia,
visitou, ao lado de Andrea Neves, presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social de MG e irmã do
senador Aécio Neves, ações da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerias.
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Castigos corporais em crianças violam direitos humanos, diz
rainha
Lula Lopes
Rainha Silvia chega à Câmara.
A rainha Silvia, da Suécia, afirmou há pouco que os castigos corporais em
crianças são grave violação aos direitos humanos fundamentais e não se
justificam na infância ou em qualquer outra idade. ―Os castigos físicos têm
efeitos devastadores e abrem espaços para outras formas de violência, como
abuso sexual‖, disse.
A rainha participa do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra
Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, promovido pela Comissão de
Direitos Humanos e Minorias e pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, em parceria com a Embaixada da Suécia em Brasília
e a organização Save the Children Suécia.
Em julho de 2009, a Suécia completou 30 anos da abolição do castigo físico,
tendo sido o primeiro país do mundo a aprovar uma legislação desse tipo. Desde 1990, o número de
crianças em idade pré-escolar que recebem palmadas no país caiu de mais de 90% a cerca de 10%. O
número de pais que defendem o castigo físico caiu de mais de 50% a quase 10% no mesmo período. A
rainha da Suécia ressaltou que Espanha, Portugal, Venezuela e Uruguai também já aprovaram leis
proibindo os castigos físicos.
Projeto
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, também defendeu o fim dos castigos no
ambiente da família e da escola. Para ela, o Brasil deve seguir o exemplo da Suécia. ―O castigo físico não
pode ser considerado prática pedagógica‖, destacou.
Rosário pediu a aprovação, pela Câmara, do Projeto de Lei 7672/10,do Poder Executivo, que estabelece o
direito de a criança e o adolescente serem educados e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência,
castigo cruel ou humilhante. ―O projeto é um apoio à família, e não uma intervenção‖, disse. ―Nós, pais e
mães, precisamos parar nossos afazeres diários para olhar nossos filhos nos olhos e dizer não‖,
complementou.
O seminário prossegue no auditório Nereu Ramos.
Reportagem - Lara Haje
Edição – Wilson Silveira
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de
Notícias'
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Câmara instalará comissão para discutir proibição de
castigos físicos
A presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputada Manuela d'Ávila (PCdoB-RS),
informou que a Câmara vai instalar na semana que vem uma comissão especial para discutir o do Projeto
de Lei 7672/10, do Poder Executivo, que estabelece o direito de a criança e o adolescente serem educados
e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante.
A deputada participa do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de
Crianças e Adolescentes.
Ela lembrou que o Estado já interferiu nos ambientes privados, de forma acertada, ao proibir a violência
doméstica do homem contra a mulher. ―Famílias se estruturam na sociedade em torno da violência física‖,
disse. Segundo a deputada, o Estado deve procurar coibir isso e estimular a paz nas estruturas familiares.
―Ainda existem milhares de famílias que defendem a violência dentro de casa e estranham a violência nas
ruas‖, destacou. Para ela, isso é um contrassenso.
A vice-presidente do Senado, senadora Marta Suplicy (PT-SP), também defendeu a aprovação do PL
7672/10. ―A violência gera violência; o amor gera amor‖, disse.
O seminário prossegue no auditório Nereu Ramos.
Reportagem - Lara Haje
Edição – Wilson Silveira
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias'
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ONU apoia projeto que proíbe palmadas em crianças
A representante especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Violência contra Crianças, Marta
Santos Pais, manifestou o apoio da organização à proibição de castigos corporais em crianças. A
declaração foi dada no Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças
e Adolescentes.
Segundo Pais, o Brasil abriu portas, na América Latina, ao aprovar uma legislação que protege a criança e
adolescente – o Estatuto da Criança e do Adolescente. ―A proibição dos castigos físicos pode reafirmar e
consolidar a liderança brasileira nessa área‖, disse. Para ela, essa proibição ajudará a legitimar a
intervenção do Poder Público em situações em que a criança é vítima de maus tratos.
A representante da ONU destacou que, caso aprove a lei, o Brasil será o 30º país a ter essa legislação no
mundo, e o quarto na América Latina.
O seminário prossegue no auditório Nereu Ramos.
Reportagem - Lara Haje
Edição – Wilson Silveira
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias'
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Xuxa pede que violência contra a criança seja denunciada
A apresentadora Xuxa Meneghel, porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, defendeu há pouco que os casos
de violência doméstica contra crianças sejam denunciados, antes mesmo da aprovação do projeto de lei
que proíbe castigos corporais. O apelo foi feito no Seminário sobre Experiências de Legislação Contra
Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes.
Xuxa citou pesquisa segundo a qual 70% das crianças que estão na rua estão lá porque receberam
violência ou maus-tratos em casa. Para ela, a criança que assiste à violência em casa e recebe castigos
pode se tornar violenta. ―Como o pai vai ensinar o filho mais velho a não bater no filho menor se ele mesmo
bate?‖, questionou. ―Para quem a criança vai pedir proteção se quem deveria dar proteção o agride?,
completou.
―As pessoas vêem a criança como um ser humano que tem que apanhar para aprender e para crescer‖,
afirmou. Mas, para apresentadora, a dor do castigo físico gera dor e cicatriz, e não aprendizado. Ela pediu
reflexão dos pais e mães enquanto a lei não for aprovada.
O seminário prossegue no auditório Nereu Ramos.
Reportagem - Lara Haje
Edição – Wilson Silveira
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias'
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Lei contra castigos corporais consolida a democracia, diz
OEA
O professor Paulo Sergio Pinheiro, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (OEA), disse há pouco que a aprovação no Brasil de lei que proíbe
os castigos físicos em crianças será sinal de consolidação da democracia.
Pinheiro, que participa do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de
Crianças e Adolescentes, ressaltou que a aprovação de lei com esse teor na América Latina é
especialmente importante, porque vários países enfrentaram o autoritarismo por muitas décadas, e as
crianças continuam a ser tratadas de forma autoritária. ―O grande teste para a democracia é como o Estado
democrático trata seus grupos mais vulneráveis‖, afirmou.
O professor informou que a corte da OEA decidiu que a violência contra a criança é uma violação e um
desrespeito aos direitos humanos. Conforme o professor, a Comissão Interamericana fez relatório dizendo
que é dever dos Estados proibirem essa violência, e que os Estados devem preparar leis visando esta
proibição. Ele defendeu o projeto elaborado pelo Poder Executivo brasileiro. ―Muitas emendas ao projeto
podem desfigurar a proposta, que já é muita boa‖, opinou.
Segundo ele, na América Latina, 50% dos adultos defendem castigos corporais para crianças. Na região,
apenas Costa Rica, Venezuela e Uruguai têm leis que proíbem os castigos corporais em crianças. Para o
professor, a criança não pode ter nível de proteção menor do que o adulto e até do que animais.
Conscientização
A membro do Parlamento Sueco Ulrika Carlsson defendeu que as políticas de proteção à infância estejam
no centro das políticas públicas estatais. Segundo ela, a aprovação da lei contra castigos físicos é um passo

essencial, mas não é o suficiente. ―A educação e a conscientização dos profissionais que lidam com
crianças são importantes‖, destacou.
O professor Staffan Janson, da Universidade de Karlstad, na Suécia, afirmou que hoje no país, em alguns
anos, não é registrado nenhum caso de violência contra a criança que leve à morte. Para ele, isso é
resultado tanto da legislação que proíbe castigos físicos, que tem 30 anos, quanto do trabalho de
conscientização feito pelo governo.
―A alternativa para os pais que querem educar as crianças sem castigos é conversar com elas; e é isso que
temos ensinado aos pais suecos‖, disse. ―Está provado que crianças que não apanham são menos
violentas, fazem menos bullying e tem menos sintomas psicossomáticos, além de respeitarem mais seus
pais‖, complementou.
O seminário prossegue no auditório Nereu Ramos.
Reportagem - Lara Haje
Edição – Wilson Silveira
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de
Notícias'
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ONU aponta que 80% das crianças sofrem violência física ou
psicológica
A representante da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Violência contra Crianças Marta Santos
Pais afirmou que um estudo recente do Unicef em diversos países do hemisfério sul averiguou que pelo
menos 80% das crianças sofrem todos os anos alguma forma de violência, física ou psicológica.
Por outro lado, segundo ela, cerca de 90% dos pais acreditam que a violência não seja necessária para
garantir uma boa educação. "Os dados mostram que ainda há muita violência, mas que há uma porta aberta
para que possamos ajudar os pais a encontrar novas formas de conviver com seus filhos", disse.
O comentário foi feito durante o Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de
Crianças e Adolescentes, que recomeçou há pouco no auditório Nereu Ramos.
Maria Santos Pais defendeu também a aprovação da proposta enviada pelo governo e em tramitação na
Câmara que proíbe castigos corporais ou tratamentos que humilhem crianças e adolescentes (PL 7672/10).
"Espero que esse projeto seja aprovado logo para que o Brasil se junte aos outros 29 países que já contam
com legislações que defendem as crianças de castigos físicos. Devemos, porém, reconhecer que a lei não é
varinha magica e que deve ser somada a outras ações", alertou.
Entre as demais medidas consideradas essenciais pela especialista, estão: divulgação de informações,
durante as consultas de pré-natal, sobre como lidar com crianças; criação de protocolo de atuação para
profissionais de educação que lidam com crianças que sofrem abusos; mobilização dos parlamentares em
torno do tema; divulgação dos casos de maus tratos pelos veículos de comunicação social; além de
incentivo à atuação dos jovens que, segundo ela, podem contribuir para a formação das políticas públicas.
"Somente os jovens podem ajudar a entender o que significa ser agredido e sofrer no cotidiano a sensação
de que não se tem valor", disse.
Reportagem - Carolina Pompeu
Edição - Daniella Cronemberger
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias'
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Brasil pode ser 30º país a proibir castigos físicos, diz ONU
Leonardo Prado
Marta Pais, da ONU: proibição pode consolidar liderança do Brasil em direitos da
criança.
A representante especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre
Violência contra Crianças, Marta Santos Pais, e o professor Paulo Sergio
Pinheiro, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (OEA), manifestaram nesta quinta-feira
(19) o apoio das entidades à proibição de castigos corporais em crianças. As
declarações foram dadas no Seminário sobre Experiências de Legislação Contra
Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes.
A representante da ONU destacou que, caso aprove a lei, o Brasil será o 30º
país a ter essa legislação no mundo, e o quarto na América Latina. Costa Rica,
Venezuela e Uruguai já têm leis que proíbem os castigos corporais em crianças.
Segundo Marta Pais, o Brasil abriu portas, na América Latina, ao aprovar uma
legislação que protege a criança e o adolescente – o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8069/90). ―A proibição dos castigos físicos pode reafirmar e
consolidar a liderança brasileira nessa área‖, disse. Para ela, essa medida ajudará a legitimar a intervenção
do Poder Público em situações em que a criança é vítima de maus tratos.
Ela disse ainda que afirmou que um estudo recente do Unicef em diversos países do hemisfério sul apontou
que pelo menos 80% das crianças sofrem todos os anos alguma forma de violência, física ou psicológica.
Por outro lado, cerca de 90% dos pais acreditam que a violência não seja necessária para garantir uma boa
educação. "Os dados mostram que ainda há muita violência, mas que há uma porta aberta para que
possamos ajudar os pais a encontrar novas formas de conviver com seus filhos."
Democracia
Já Pinheiro disse que a aprovação do projeto será sinal de consolidação da democracia. Ele ressaltou que a
medida é especialmente importante por se tratar da América Latina, porque vários países enfrentaram o
autoritarismo por muitas décadas, e as crianças continuam a ser tratadas de forma autoritária. ―O grande
teste para a democracia é como o Estado trata seus grupos mais vulneráveis‖, afirmou.
O professor lembrou que a corte da OEA decidiu que a violência contra a criança é uma violação e um
desrespeito aos direitos humanos. Conforme o professor, um relatório da Comissão Interamericana aponta
que é dever dos Estados proibirem essa violência, inclusive elaborando leis com esse objetivo.
Pinheiro defendeu o projeto elaborado pelo Poder Executivo brasileiro (PL 7672/10). ―Muitas emendas ao
projeto podem desfigurar a proposta, que já é muita boa‖, opinou.
Segundo ele, na América Latina, 50% dos adultos defendem castigos corporais para crianças. Para o
professor, a criança não pode ter nível de proteção menor do que o adulto e até do que
animais.Reportagem – Lara Haje e Carolina Pompeu
Edição – Daniella Cronemberger
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias'
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19/MAI/2011 - Seminário na Câmara dos Deputados discute
castigos físicos em crianças e adolescentes
Data: 19/05/2011
Um debate e troca de experiências sobre leis que protegem as crianças da violência física. Essa foi a pauta
do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, que
ocorreu nesta quinta-feira (19), na Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento foi promovido pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e pela Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em parceria com a Embaixada da Suécia em Brasília e a
Save the Children Suécia. O evento contou com as presenças da ministra-chefe da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, da Rainha Silva, da Suécia, e da apresentadora
Xuxa Meneghel, porta-voz da campanha contra os castigos corporais no Brasil.
Segundo a ministra da SDH/PR, Maria do Rosário, o projeto não prevê nenhuma intervenção familiar nem
punições aos responsáveis pelas crianças. ―Trata-se de uma lei sobre o amor e sobre o cuidado‖, explicou.
Ela defendeu também a urgência em se tratar os temas relativos à infância. ―É hoje que as crianças estão
precisando de nós‖, disse.
A rainha Sílvia, da Suécia, lembrou que o seu país é um dos 29 que já adotaram uma lei de combate à
violência infantil. Mas ressaltou que é preciso, antes, mudar a mentalidade das pessoas. ―É preciso persistir
nos esforços para mudar esta prática. Isso vai além da legislação‖, afirmou a rainha.
Uma das principais articuladoras da Rede Não Bata, Eduque, a apresentadora Xuxa Meneguel, defendeu
que as crianças precisam ser vistas como seres humanos, que desfrutam dos mesmos direitos dos adultos.
―Se eles não podem apanhar, porque as crianças podem?‖, questionou. Para a apresentadora, não há nada
que justifique a necessidade de bater em crianças.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputada Manuela d'Ávila (PCdoBRS), informou que a Câmara vai instalar na semana que vem uma comissão especial para discutir o Projeto
de Lei 7672/10, do Poder Executivo, que estabelece o direito de a criança e o adolescente serem educados
e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante.
Ao encerrar o seminário, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da
SDH/PR, Carmen Oliveira, destacou três palavras que devem nortear as discussões no Congresso sobre o
PL: urgência, força e persistência. E alertou para a importância da sociedade civil organizada manter-se
vigilante neste debate para evitar distorções nos debates, como esta que define a lei como ―lei da palmada‖.
Com informações da Agência Brasil e Agência Câmara
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Seminário discute castigos físicos em crianças e adolescentes
Um debate e troca de experiências sobre leis que protegem as crianças da violência física. Essa foi a pauta
do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, que
ocorreu nesta quinta-feira (19), na Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento foi promovido pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e pela Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em parceria com a Embaixada da Suécia em Brasília e a
Save the Children Suécia. O evento contou com as presenças da ministra-chefe da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, da Rainha Silva, da Suécia, e da apresentadora
Xuxa Meneghel, porta-voz da campanha contra os castigos corporais no Brasil.
Segundo a ministra da SDH/PR, Maria do Rosário, o projeto não prevê nenhuma intervenção familiar nem
punições aos responsáveis pelas crianças. ―Trata-se de uma lei sobre o amor e sobre o cuidado‖, explicou.
Ela defendeu também a urgência em se tratar os temas relativos à infância. ―É hoje que as crianças estão
precisando de nós‖, disse.
A rainha Sílvia, da Suécia, lembrou que o seu país é um dos 29 que já adotaram uma lei de combate à
violência infantil. Mas ressaltou que é preciso, antes, mudar a mentalidade das pessoas. ―É preciso persistir
nos esforços para mudar esta prática. Isso vai além da legislação‖, afirmou a rainha.
Uma das principais articuladoras da Rede Não Bata, Eduque, a apresentadora Xuxa Meneguel, defendeu
que as crianças precisam ser vistas como seres humanos, que desfrutam dos mesmos direitos dos adultos.
―Se eles não podem apanhar, porque as crianças podem?‖, questionou. Para a apresentadora, não há nada
que justifique a necessidade de bater em crianças.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputada Manuela d'Ávila (PCdoBRS), informou que a Câmara vai instalar na semana que vem uma comissão especial para discutir o Projeto
de Lei 7672/10, do Poder Executivo, que estabelece o direito de a criança e o adolescente serem educados
e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante.
Ao encerrar o seminário, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da
SDH/PR, Carmen Oliveira, destacou três palavras que devem nortear as discussões no Congresso sobre o
PL: urgência, força e persistência. E alertou para a importância da sociedade civil organizada manter-se
vigilante neste debate para evitar distorções nos debates, como esta que define a lei como ―lei da palmada‖.
Com informações da Agência Brasil e Agência Câmara
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Xuxa e rainha da Suécia pediram a parlamentares rapidez na
tramitação
Proposta, enviada há quase um ano para a Câmara, será analisada por comissão especial na
próxima semana
LARISSA GUIMARÃES GABRIELA GUERREIRO DE BRASÍLIA
O projeto que proíbe o uso de castigos corporais na educação das crianças e adolescentes deverá ser
analisado de forma mais rápida na Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada após o Congresso ser
pressionado ontem por entidades pró-direitos da infância, que contaram com o apoio da apresentadora de
TV Xuxa e da rainha Silvia, da Suécia. As duas pediram ontem a deputados e senadores celeridade na
análise do tema. Na próxima semana, será instalada uma comissão especial para discutir a proposta, que
tramita na Câmara há quase um ano. Nesse período, o projeto passou apenas por uma comissão da Casa
(Educação e Cultura). Se for aprovada pela comissão especial da Câmara, a proposta de proibição das
palmadas poderá ir direto para o Senado. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), também
prometeu agilizar a tramitação do projeto. A senadora Marta Suplicy (PT-SP) vai relatar o projeto na Casa.
Porta-voz da rede Não Bata, Eduque, Xuxa afirmou ontem, durante um seminário, que o país precisa mudar
a "cultura" de que bater nas crianças faz parte do processo educacional. PROPOSTA Enviada à Câmara
por Lula em julho de 2010, a proposta traz as mesmas penas já previstas no ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) para os pais e cuidadores. Hoje, o estatuto fala em "maus-tratos", mas não especifica os
castigos que não podem ser aplicados por pais, mães e responsáveis. As medidas vão desde
encaminhamento a programas de proteção à família e tratamento psicológico ou advertência até perda da
guarda. Críticos à proposta afirmam que o governo não tem poderes para interferir na educação de pais e
filhos.
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Filho indignado resolve filmar as violências que o pai comete
contra os seus irmãos
Veja o que um pai é capaz de fazer com seus filhos!
Pasme! Mas ainda tem muita gente no Brasil que acredita que propor um projeto de lei que proíba esse tipo
de violência contra crianças e adolescentes é "coisa pra gente que não vive no mundo real e não tem o que
fazer...." (a frase entre parênteses foi enviada ao blog Educar Sem Violência por um anônimo, no dia 19 de
maio de 2011).

20/05/2011
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/noticia.asp?codNoticia=106510&dataEdicaoVer=20110520&dataE
dicaoAtual=20110520&codEditoria=1&
PRESIDÊNCIA
Edição de sexta-feira 20 de maio de 2011

Rainha sueca quer apoio à proibição de castigo físico contra
crianças
A proibição da aplicação de castigo físico a crianças e adolescentes foi tema ontem de encontros do
presidente do Senado, José Sarney, com a rainha Silvia, da Suécia, e com a apresentadora Xuxa
Meneghel.
A limitação ao uso de violência na educação de crianças é prevista no Projeto de Lei 7.672/10, do Poder
Executivo, em discussão na Câmara dos Deputados. Em 2009, a Suécia completou 30 anos da proibição do
castigo físico contra crianças e adolescentes, tendo sido o primeiro país do mundo a aprovar uma legislação
desse tipo.
— O que a rainha Sílvia colocou é que, depois da aprovação da lei, houve uma modificação enorme no jeito
de lidar com as crianças na Suécia — disse a 1ª vice-presidente da Casa, Marta Suplicy (PT-SP).
A rainha da Suécia afirmou que os castigos físicos em crianças são grave violação aos direitos humanos
fundamentais e não se justificam em qualquer idade, pois "têm efeitos devastadores e abrem espaços para
outras formas de violência".
Sarney opinou que a violência contra crianças é um lamentável problema cultural.
— É realmente um problema de falta da consciência de que a violência não é a melhor maneira de tratar
parentes, filhos e dependentes — assinalou.
Pelas escolas
Para Sarney, o caminho para combater a violência contra as crianças e adolescentes passa também pelas
escolas.
— Temos que encontrar maneiras de revalorizar a escola, de modo a ser uma casa de vinculação
sentimental, e não de bullying e violência. A partir da escola, isso se estende para todas as crianças do
Brasil — afirmou.
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NÃO AOS MAUS-TRATOS
Merece ser ampliada, com a adesão de todos os setores da sociedade, a mobilização de entidades para
tirar da gaveta um projeto de lei que tipifica os castigos físicos contra crianças e adolescentes. A campanha
pela aprovação do projeto do Executivo, parado há um ano no Congresso, trouxe a Brasília a rainha da
Suécia, Silvia, filha de brasileira. A presença é inspiradora, pois os suecos são os pioneiros mundiais na
definição de leis específicas de proteção às crianças. O Brasil fez caminho inverso. É retardatário até
mesmo em relação a vizinhos latino-americanos, apesar da referência genérica aos chamados maus-tratos
domésticos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A tentativa de detalhar o que caracteriza castigo físico
foi tomada pelo governo, mas até agora não sensibilizou os parlamentares no sentido de incluir o assunto
na pauta prioritária do Legislativo.
O enquadramento de autores de violências vem sendo protelado no Brasil porque, entre outros motivos,
parte da sociedade ainda releva o que acontece no reduto doméstico. Abordagens recorrentes entendem
que castigos moderados podem ser tolerados, ou que a educação de uma criança é assunto apenas da
família. O Estado, invariavelmente visto como intrometido, não teria o direito de normatizar condutas
privadas, que, de acordo com esse ponto de vista, interessam apenas às relações de pais e filhos, ou de
tutores com as crianças sob seus cuidados. É um argumento baseado no pressuposto de que adultos
saberão sempre conduzir com sabedoria a educação da família. Supõe-se, assim, que todas as atitudes
tomadas em privacidade não devem se submeter a controles, normas e leis.
As mais categóricas ponderações, feitas em nome da autonomia da família, não se sustentam nas
referências universais contemporâneas, não só de leis, mas de preceitos civilizados de convívio. O Estado
tem, sim, como ocorre em relação aos adultos, a prerrogativa de intervir quando de crueldades punitivas ou
cometidas em nome de propósitos ditos educativos. É assim nos países desenvolvidos e essa tem sido a
recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados
Americanos. Castigos físicos impostos a indefesos, sob qualquer pretexto, são incompatíveis com a
educação. Relativizar os danos de violências rotineiras, mesmo as consideradas moderadas, é abrir
caminho para a aceitação de maus-tratos condenados desde 1959 pela Declaração Universal dos Direitos
das Crianças.
Está claro no projeto do Executivo que não há nenhuma intenção de submeter as famílias à vigilância
permanente do Estado, mas de atentar para as agressões reiteradas, muitas vezes incorporadas a métodos
primitivos de controle e de disciplina de comportamentos típicos da infância. Os defensores da legislação
também fazem a ressalva de que o objetivo é menos o de punir e mais o de prevenir, advertir e modificar
hábitos atribuídos a costumes e culturas. Só assim, com leis como as que contribuem até hoje para a
melhoria das relações de adultos e crianças na Suécia e em tantos outros países, atos de violência deixarão
de ser vistos apenas como cuidados exagerados ou como atitudes pretensamente educativas.
A marginalidade não deixa de ser um pedido de socorro tardio, e, se esse pedido foi feito, é porque faltaram
educação, amor, princípios básicos para uma vida saudável. Todos esses fatores deveriam estar dentro de
uma família, mas, quando a família é desprovida deles, o Estado tem o direito, sim, de intervir. Os pais que
não têm consciência de que maus-tratos na infância são sinônimo de adulto marginal devem abrir mão dos
filhos e encaminhá-los para a ajuda do Estado.
Concordo até certo ponto, sendo que ―maus-tratos‖ podem ser interpretados de forma diferente por cada
pessoa. Sou gestante de 21 semanas e, se for necessário aplicar umas palmadinha no meu filho, eu farei, e
não vou tolerar o governo dizendo que não posso, mas é claro que sei até que ponto posso aplicar estas.
Acho incrível que o governo se atenha a este assunto quando temos aí mães abandonando seus
bebezinhos e que ainda têm o direito de ficar com eles depois. Uma das notícias que assisti falou que o
bebê ficou na chuva por horas... Isto, sim, deveria ser considerado maus-tratos e até crime com cadeia,
apesar de que temos falta de espaço. Resumindo, acredito que, se a pessoa for mãe e pai de verdade,
nunca maltratará seu filho e tentará educá-lo da melhor forma possível mesmo tendo que dar umas
chineladas.
Bruno Gomes Monteiro
Diretor de Comunicação
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
( (+ 55 61) 2025.3976 / 9967.3522
* bruno.monteiro@sdh.gov.br
sitio: www.direitoshumanos.gov.br

23/05/2011 – Programa Mais Você – TV Globo
http://maisvoce.globo.com/videos/v/mais-voce-destacou-a-participacao-de-xuxa-em-um-seminario-embrasilia/1516227/

Mais Você destacou a participação de Xuxa em um seminário
em Brasília

Xuxa participa de campanha para mudar a legislação em crimes contra crianças e adolescentes
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E du c a r os fi l h os c o m a u tor i d a d e e n ã o a u t or i ta r i s mo
Educar os filhos com autoridade, e não
autoritarismo, é um dos principais desafios diante
dos quais os pais se deparam no processo de
formação dos pequenos.
Ter autoridade implica desfrutar de alguma forma
de comando ou poder sobre outras pessoas,
característica de alguém que exerce o direito de se
fazer obedecer. Já o autoritarismo diz respeito ao
exagero, ao uso desproporcional de força, ao fim
do diálogo, à intimidação ou mesmo humilhação, a
todo um sistema ou ideologia totalitária.
Crianças formadas de maneira sadia precisam de
pais que se filiem à primeira opção e saibam
exercer de modo correto a autoridade que lhes é
própria, em função dos seus papéis dentro de
casa.

―No ambiente doméstico, a autoridade está relacionada ao respeito e consideração aos pais por parte de
seus filhos, ligada aos laços sanguíneos, ao fato de que os pais, além de progenitores, se responsabilizam
durante toda a infância e adolescência pela formação, valores, educação e preparação para o contato com
o mundo externo, além dos sentimentos fortes que os unem‖, esclarece o doutor em Educação pela PUCSP, João Luís Machado.
Por sua vez, a psicóloga e coordenadora do setor de Clínica e Pesquisa do Departamento de Psicanálise da
Criança do Instituto Sedes Sapientae, Adela Stoppel de Gueller, lembra que a pessoa investida de
autoridade ―se ocupa de fazer cumprir aqueles valores morais nos quais acredita, que lhe foram
transmitidos por seus antecessores e que no presente toma como próprios. Para a criança, os pais são as
primeiras figuras de autoridade e, durante muito tempo, as mais importantes. Ao longo da primeira infância,
os pais vão transferindo esse direito para avós, professores, médicos, etc. A criança começa a ir à escola
quando está pronta para reconhecer nos educadores figuras de autoridade, além das de seus pais‖.
Reflexos
Nas famílias em que prevalece o diálogo e a autoridade é percebida de forma natural, as crianças
aprenderão a utilizar em suas outras relações, fora do âmbito familiar, as ferramentas da compreensão e do
entendimento. ―Nesse sentido, reitero a necessidade de que a argumentação deve ser sempre bem feita,
clara e evidenciar a situação, os motivos da conversa, as questões em pauta, os problemas discutidos e as
alternativas de solução‖, opina João Luís.
Sustentar a autoridade implica um compromisso ético e de muita responsabilidade acerca das ações dos
adultos.
―Ter autoridade com os filhos decorre da seriedade que os pais têm consigo e entre si mesmos. Quando os
pais sustentam a autoridade, estão transmitindo aos filhos o valor da responsabilidade e do compromisso, e
é isso que permitirá que, um dia, seus filhos possam exercer o lugar de pais. Isso quer dizer que a
autoridade está estreitamente ligada à transmissão de uma geração a outra e, por isso, é o canal por onde
se transmitem os valores do passado para o futuro. A autoridade apazigua as crianças porque transmite
firmeza e segurança. Permite um questionamento que induz à reflexão, ou seja, induz a criança a pensar
sobre a ordem das coisas‖, explica Adela.
Por outro lado, famílias que são local de embates frequentes tendem a criar pessoas igualmente agressivas,
repressoras e autoritárias em outros espaços e situações.
―Esta tônica infeliz, de agressões e autoritarismo, poderá, inclusive, levar à deterioração dos laços familiares
e ao afastamento dos membros da família‖, diz o doutor João Luís. ―O autoritarismo está mais preocupado
com o tempo presente, com o controlar uma situação atual. Por isso, exige que os pais tomem medidas
como castigos ou punições que tem valor nesse momento, mas muitas vezes não têm efeito duradouro e,
por isso, exigem ser repetidas. Pode ter como consequência uma submissão passiva ou uma rebeldia
recorrente‖, esclarece a doutora Adela.

Recuperação
E será possível para os pais recuperar a autoridade em lares nos quais tudo já está caótico e as relações
são desrespeitosas? A regra é nunca perder a esperança.
―Algumas pessoas advogam que devemos zerar as relações, recomeçar mesmo. Pode ser uma boa
alternativa esse recomeço, mas dependerá muito das pessoas acreditarem nisso. As cicatrizes e dores
permanecem e qualquer recaída pode ser fatal. É preciso consciência, que se estabeleça um acordo
coletivo, que as pessoas queiram muito, percebam que, além das diferenças, deve prevalecer o amor e os
fortes sentimentos que as unem. É possível, sim, superar qualquer diferença quando o que de fato une as
pessoas é um sentimento como o amor‖, acredita João Luís.
Esse não é um processo fácil e não há soluções prontas. Tudo exige tempo e trabalho. ―Não há nada mais
delicado nas relações humanas que a confiança. Quando as crianças nascem, dão um voto de confiança a
seus pais. Eles têm que saber que esse é um presente precioso que seus filhos lhes deram. Se o perdem,
terão um trabalho enorme para recuperá-lo. O que os pais terão que conseguir é que seus filhos voltem a
acreditar na palavra deles. Às vezes, nesses casos, é necessário que um profissional intervenha para
ajudar nesse reestabelecimento‖, diz Adela.

O que fazer
O diálogo deve ser a palavra de ordem na mediação dos inevitáveis conflitos ou diferenças de opinião que
surgirem. Com base na opinião dos especialistas João Luís e Adela Stoppel, confira algumas dicas do que
deve ser feito para exercer a autoridade:
– Pais educam pelo exemplo. Assim, o diálogo começa pela forma de relação entre o casal. O respeito
mútuo assumido de forma honesta e franca diante dos filhos é a forma primordial de estabelecer para as
crianças e adolescentes que é deste modo que se superam as divergências;
– O diálogo assume tons variáveis de acordo com a maior ou menor ênfase que se pretende dar aos
assuntos em discussão. Algumas vezes, a conversa tende a ser mais tensa ou dura. No entanto, não se
pode perder de vista que, por mais sério e grave que seja o caso, as pessoas envolvidas nesta discussão
são pais e filhos e que, dessa forma, em nenhum caso deve haver violência ou imposição, autoritarismo;
– Deve prevalecer a clareza das informações, o direito de os filhos se manifestarem, de apresentarem o seu
lado, de se defenderem;
– Pais que tem autoridade transmitem segurança para o filho. É importante que a criança saiba que há
alguém que ensina o que se pode fazer e o que é proibido;
– A autoridade apoia-se no poder da palavra, ou seja, que a palavra tenha valor de ato e de promessa. A
criança confia na autoridade de seus pais quando verifica que eles cumprem o que dizem e fazem o que
prometem. As crianças buscam confirmar isso de forma recorrente;
– A palavra não precisa ser dita a cada vez. Para um pai que tem autoridade, só com seu olhar a criança já
entende que está fazendo algo que não devia. O olhar diz algo como: ―Já lhe disse que…‖.
O que não fazer
De acordo com a psicóloga Adela, o autoritarismo instala-se no lar quando, por algum motivo, a autoridade
perdeu sua base. ―É geralmente uma tentativa de reinstaurar a autoridade e que, geralmente, fracassa,
porque a sustentação simbólica da autoridade não está funcionando bem‖. Veja o que buscar não fazer, sob
pena de se tornar um pai autoritário e não com autoridade:
– O pai não deve desautorizar a mãe na frente da criança, ou vice-versa. A autoridade passará a ser
questionada pelas crianças, pois parecerá relativa. essa relatividade não dá confiança suficiente para a
criança;
– Atitudes autoritárias e violentas desencadeiam situações ainda piores, de confrontação e de transgressão
ainda maiores. Proibir, punir ou limitar ações dos filhos, por exemplo, só tem sentido se a situação como um
todo for explicada de forma clara a eles para que entendam os motivos destas sanções impostas.
Fonte: Leonardo Meira (Canção Nova)
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Instituto da Infância - IFAN e Rede Não Bata, Eduque!
promovem VI Encontro Regional Tecendo Parcerias
Na próxima terça-feira, 21 de junho, o Instituto da Infância - IFAN em parceria com a Rede Não Bata,
Eduque! (RNBE) e com a Rede da Primeira Infância do Estado do Ceará (REPI-CE) estarão promovendo o
VI Encontro Regional Tecendo Parcerias.
O evento tem como objetivo a discussão sobre a importância da erradicação dos castigos físicos e
humilhantes contra crianças e o estabelecimento de ações preventivas no combate a esta forma de
violência infelizmente tão marcante.
O VI Encontro Regional Tecendo Parcerias terá a presença de autoridades, imprensa e instituições que
trabalham com a temática infância e que irão propor atividades em prol da educação. A programação terá
início as 9h, no auditório do Instituto da Infância.

