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COVID-19
PUBLICAÇÕES
DICAS PARA O DIA A DIA EM CASA E
IDEIAS DE BRINCADEIRAS PARA NÃO
DEPENDER (TANTO) DOS ELETRÔNICOS
(JOÃO
DE
BARRO,
ACOLHIMENTO, MARÇO, 202)

BRINCADEIRAS

ACESSE:

HTTP://WWW.CRIANCA.MPPR.MP.BR/ARQUIVOS/FILE/LEGIS/CO
VID19/DICAS_DE_BRINCADEIRAS_COVID19.PDF

CORONAVÍRUS - MUNDO INVISÍVEL
PUBLICAÇÃO
DA
SÉRIE
PEQUENOS
CIENTISTAS - MT CIÊNCIA.
(UFMT - UNIVERSIDADE
GROSSO, MARÇO,2020)
ACESSE:

FEDERAL

DO

MATO

HTTP://WWW.CRIANCA.MPPR.MP.BR/ARQUIVOS/FILE/LEGIS/CO
VID19/CORONAVIRUS_PEQUENOS_CIENTISTAS_UFMT_31032020
.PDF

ITABORAÍ

O dia 18 de Maio - “Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”,
instituído pela Lei Federal 9.970/00, é uma conquista que
demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes no território brasileiro e que já alcançou
muitos municípios do nosso país.
Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na
cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o
país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o
nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que
teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada,
estuprada e morta por jovens de classe média alta
daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza
hedionda, até hoje está impune.
A proposta anual da campanha, que nesse ano
comemora o 20º ano de mobilização, é destacar a data
para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a
sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de
crianças e adolescentes.
(Texto extraído da Campanha "Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e
Adolescentes"). Saiba mais no site www.facabonito.org.br!
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PROTEGER CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DA VIOLÊNCIA:
UM DEVER TODOS! DISQUE 100 E DENÚNCIE!

Dadas e horários das reuniões ordinárias do
CMDCA Itaboraí para o ano de 2020
MAIO - 06/05
JUNHO - 03/06
JULHO - 01/07
AGOSTO - 05/08
SETEMBRO - 02/09
OUTUBRO - 07/10
NOVEMBRO - 04/11
DEZEMBRO- 02/12
As reuniões ocorrerão sempre às primeiras quartasfeiras de cada mês, às 14 horas, na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
(SEMDS) situada à Rua João Caetano, n°94, Centro,
Itaboraí.
Havendo necessidade, serão realizadas reuniões
extraordinárias, em data e horário a serem definidos
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Cabe-nos informar que, excepcionalmente, a reunião
agendada para o mêS de maio foi suspensa devido a
pandemia do novo coronavírus e que as demais
reuniões ocorrerão por videoconferência enquanto
durar o estado de atenção em nosso município.

O que compete ao CMDCA Itaboraí ?

Segundo a Lei Municipal de n° 1903 de 28 de
dezembro de 2004, compete ao CMDCA:
Deliberar politicas de promoção e garantia dos
direitos da criança e do adolescente
Difundir e divulgar amplamente as politicas
destinadas à criança e ao adolescentes.
Articular e integrar as entidades governamentais
e não governamentais com atuações vinculadas a
infância e adolescência do município de Itaboraí.
Elaborar seu Plano de Ação e aprovar o Plano de
Aplicação
Estabelecer prioridades e acompanhar a
elaboração das politicas básicas e assistenciais
destinadas à criança e ao adolescente, com
ênfase nas medidas preventivas.
Registrar as entidades governamentais e não
governamentais de atendimento à criança e ao
adolescente, bem como seus programas, de
acordo com os regimes estabelecidos no art. 90,
da Lei Federal n° 8069, de 13/07/90.
Emitir declaração que comprove o pleno
funcionamento
das
instituições
nãogovernamentais, ao legislativo, quando a mesma
solicitar diploma de utilidade pública municipal.
Gerir o Fundo Municipal da Infância e da
Adolescência - FMIA- deliberando a alocação dos
seus programas e projetos, através do seu plano
de ação e respectivo plano de aplicação.
Regulamentar, organizar, coordenar e adotar
medidas necessárias para o Processo de Escolha
e Posse do Conselho Tutelar do Município.
Elaborar, aprovar e modificar o seu Regimento
Interno, segundo deliberação da maioria absoluta
dos Conselheiros
Exercer o Controle Externo do Conselho Tutelar
podendo,
nos
limites
da
lei,
instaurar
procedimentos disciplinares, editar normas
suplementares de funcionamento, bem como,
referendar o Regimento Interno do Conselho
Tutelar ressalvada a competência exclusiva da
autoridade judiciária para a revisão das decisões
funcionais.

CALENDÁRIO PERMANENTE DE MOBILIZAÇÃO NA ÁREA DA INFÂNCIA: 13- Dia de Luta contra a Discriminação Racial;18Dia Internacional da Luta Anti-Manicomial; 18- Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes;25 - Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. Saiba mais acessando :
https://www.facabonito.org.br/copia-participe
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TRADUZINDO A VIOLÊNCIA SEXUAL
Por que falar em violência sexual contra crianças e
adolescentes?

Como agir em caso de violência contra crianças
e adolescentes?

Por dois importantes motivos: Primeiro, porque a
violência sexual contra crianças e adolescentes é uma
prática que infelizmente ainda acontece em todo o
Brasil. Segundo, para que o país enfrente e supere essa
grave situação, é preciso conhecer muito bem o
problema. Isso vai ajudar você a proteger os direitos de
crianças e adolescentes!

Se você tiver suspeita ou conhecimento de
alguma criança ou adolescente que esteja
sofrendo violência, denuncie!
Isso pode ajudar meninas e meninos que estejam
em situação de risco.
As denúncias podem ser feitas a qualquer uma
dessas instituições:

A violência sexual pode ocorrer de duas formas: pelo
abuso sexual ou pela exploração sexual.

Conselho Tutelar da sua cidade;
Disque 100;
Escola, com os professores, orientadores ou
diretores;
Delegacias especializadas ou comuns;
olícia Militar, Polícia Federal ou Polícia
Rodoviária Federal;
Número 190.

O abuso sexual
É a utilização da sexualidade de uma criança ou
adolescente para a prática de qualquer ato de natureza
sexual. O abuso sexual é geralmente praticado por uma
pessoa com quem a criança ou adolescente possui uma
relação de confiança, e que participa do seu convívio.
Essa violência pode se manifestar dentro do ambiente
doméstico (intrafamiliar) ou fora dele (extrafamiliar).
A exploração sexual
É a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais
mediada por lucro, objetos de valor ou outros elementos
de troca. A exploração sexual ocorre de quatro formas:
no contexto da prostituição, na pornografia, nas redes de
tráfico e no turismo com motivação sexual.

(Trechos extraídos do texto da Campanha "Faça
Bonito. Proteja nossas Crianças e Adolescentes").
Acesse o texto completo e saiba mais sobre o
assunto no site www.facabonito.org.br!

- Pornografia infantil
É a produção, reprodução, venda, exposição, distribuição,
comercialização, aquisição, posse, publicação ou
divulgação de materiais pornográficos(fotografia, vídeo,
desenho, filme etc.) envolvendo crianças e adolescentes
.- Tráfico para fins de exploração sexual
É a promoção ou facilitação da entrada, saída ou
deslocamento no território nacional de crianças e
adolescentes com o objetivo de exercerem a prostituição
ou outra forma de exploração sexual.
- Turismo com motivação sexual
É a exploração sexual de crianças e adolescentes por
visitantes de países estrangeiros ou turistas do próprio
país, normalmente com o envolvimento, cumplicidade
ou omissão de estabelecimentos comerciais de diversos
tipos.

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CONANDA) PARA A
PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. Acesse clicando aqui
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CONSELHO TUTELAR DE ITABORAÍ E
A VIOLÊNCIA SEXUAL
18

ATTIC

|

JANUARY 2016

Fala dos Conselheiros Tutelares de Itaboraí
- mandato 2020/2024
CONSELHO TUTELAR I

José Henrique de Souza Viana, Gabriela Gama da Silva de Souza,
Cíntia Medeiros de Menezes Barbosa , Michelle de Oliveira
Araújo e Oselina Lemos Costa

"Não feche os olhos para a exploração
sexual, abra a boca e denuncie. A omissão
é tão cruel quanto a prática. Vamos juntos
vencer
essa triste realidade." Abuso
contra a criança e o adolescente é crime,
tem que denunciar!"
CONSELHO TUTELAR II

Thyago Chames da Silva , Ana Beatriz Moura Umbelino,Nilza
Rocha, Pessanha Ferreira, Maria do Livramento Conceição
Melonio , Marcia da Silva Lessa

" Ser conselheiro é um trabalho árduo e
com
diversos
problemas.
Mas
é
gratificante ajudar uma criança ou
adolescente em situação de risco, receber
um sorriso aberto em forma de obrigado
sobressai qualquer dificuldade.
É muito importante a participação da
sociedade, da escola e da família. Todos os
dias crianças sofrem violência sexual, e
outros tipos de violência
e é muito
importante denunciar. NÃO SE CALE!"
Thyago Silva

VOCÊ SABIA QUE ITABORAÍ POSSUI UM GRUPO DE TRABALHO DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES? SAIBA MAIS ACESSANDO: HTTPS://DO.ITABORAI.RJ.GOV.BR/EDICOES/2019/2019-03-25.PDF
. CONHEÇA E PARTICIPE!
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Você não pode ficar em silêncio.
Dê um basta aos maus-tratos com
crianças e adolescentes.

DENUNCIE!

Reporte casos suspeitos para
o número 100 ( Disque 100)
ou acesse
Ouvidoria Online
https://ouvidoria.mdh.gov.br/
CMDCA-ITABORAÍ
2020

PAGE 05

