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O Brasil possui uma legislação complexa e detalhada para
proteger os direitos dos cidadãos brasileiros na fase em que são
mais vulneráveis: a infância e adolescência. Da mesma forma,
nós entendemos que essa fase da vida deveria ser tratada como
prioridade absoluta pela família, sociedade e poder público.
Entretanto, mesmo com as garantias legais, ainda estamos
longe de oferecer a segurança e o cuidado adequados.
Precisamos que eles sejam de fato a nossa prioridade.

O ABUSO INFANTIL

Costumamos achar que o abuso infantil se dá apenas
através da violência física, quando na verdade o abuso se
caracteriza de diversas formas. Dentre elas, as mais comuns
são o abuso físico, o abuso psicológico, o abuso sexual e o
abandono ou negligência.
Igualmente, há a ideia que entre os mais pobres há mais
abuso, quando na realidade o abuso infantil está presente em
todas as camadas da sociedade, sem distinção de classe.
Além das violações sofridas em casa, há ainda outras formas
de abuso infantil. A prostituição de crianças e a pornografia
infantil envolvem redes articuladas que se escondem no
submundo real e virtual.
Nas últimas décadas, com as medidas tomadas o abuso
infantil tem sido retirado do oculto: atualmente sabemos que
quatro crianças são abusadas por hora no Brasil. Trouxemos
este problema à tona, mas ainda há muito a ser feito para
garantir plena segurança às crianças.

1 Artigo 4º, Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasil, 1990.
2 Fonte: Disque 100.

PRINCIPAIS DESAFIOS

São Paulo é o Estado que mais denuncia o abuso infantil
através do Disque 100. Mas ainda temos muita dificuldade em
investigar as denúncias. Além disso, caso alguém queria fazer
uma denúncia de forma presencial ou, até mesmo, encaminhar
uma vítima para que preste queixa, não temos delegacias
especializadas nesse tipo de ocorrência.
Por conta da idade das vítimas, o atendimento precisa ser
diferenciado. Profissionais como psicólogos e assistentes sociais,
como também policiais treinados para esse tipo de atendimento,
são peças fundamentais nesse processo. São eles que vão acolher
a vítima e prestar o primeiro apoio.
Após a denúncia e averiguação do caso, é necessário que haja
um acompanhamento para que a criança ou adolescente consiga
se recuperar do abuso. Para isso, precisamos garantir
atendimento médico e psicossocial.
Além de melhorar o atendimento médico prestado nos
postos e hospitais, é importante que as organizações e fundações
de atendimento psicológico e social sejam fortalecidas. É dentro
desses espaços sociais seguros que a criança e adolescente pode
encontrar apoio para denunciar e vencer o abuso. Há ainda
formas mais invisíveis de abuso: a prostituição e a pornografia
infantil. Essas envolvem redes articuladas que se escondem no

submundo real e virtual, a chamada Dark Web. Apenas com ações
de inteligência investigativa é que é possível identificar os
abusadores e desfazer essas redes. Por isso é fundamental que o
Estado invista em recursos tecnológicos e investigadores
especializados, agindo em cooperação com outros estados e, até
mesmo, com os outros países.
Isso tudo requer muito trabalho e muita vontade política.
Cabe os deputados estaduais destinarem não só os recursos
financeiros necessários, mas também projetos de lei que
estabeleçam ações práticas e permanentes para que o Estatuto
da Criança e do Adolescente seja cumprido no Estado de São
Paulo.
Se é verdade que é possível saber quão bons são os
governantes de uma nação pela forma com o Estado tem cuidado
de suas crianças, então, com o cenário que temos hoje, isso
significa que é hora de elegermos governantes melhores.
Precisamos de deputados que estejam de fato comprometidos
com essa causa e dispostos a mudar o destino de nossas crianças
e adolescentes.

MINHAS
PROPOSTAS
PREVENÇÃO
• Conscientizar sobre o que é o abuso infantil e como
impedir que ele ocorra
• Informar sobre como identificar casos de abuso.
• Divulgar os canais de denúncia para que a população
saiba com ajudar as vítimas.
COMBATE
• Criar delegacias especializadas no combate ao abuso
infantil.
• Investimento em recursos e ferramentas tecnológicas
de investigação
• Construir um banco de dados central sobre casos
de abuso.
• Ação em cooperação com outros Estados e países
CUIDADO
• Incentivar e apoiar projetos que cuidam das vítimas de
abuso infantil.
• Parcerias com Organizações, Universidades e Institutos
para ampliar a rede de atendimento.

ESTE MATERIAL FOI PRODUZIDO EM COLABORAÇÃO COM
PROFISSIONAIS, PESQUISADORES, ESTUDANTES E SOCIEDADE. TEM
ALGUMA IDEIA PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO?

ME CONTA!

ME CHAME AQUI!
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(11)97779-1800
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BIO

Alessandra Monteiro tem 32 anos e é nascida em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela é
formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Ciências Políticas.
Especializada em Gerenciamento de Cidades, também realizou cursos como Integrity
and Values in Government pela Universidade de Oxford.
Engajada na construção política desde 2012, Alessandra pretende ser uma das mais
jovens deputadas estaduais de São Paulo. Através de programas de Liderança
Pública idealizados pela Fundação Lemann e da RAPS, ela tem se preparado para
liderar um movimento de renovação da política brasileira.
Alessandra acredita que um ambiente
com liberdade econômica é primordial
para garantir que São Paulo continue
sendo o melhor lugar do país para se
fazer negócios. No mesmo sentido, ela
acredita na necessidade de um novo
ensino público estadual que promova
formação moderna e adequada ao atual
mercado de trabalho.
Líder da organização 27 Million no Brasil,
Alessandra está na linha de frente do
combate ao tráfico humano. Em especial,
ela pretende agir assertivamente contra
a exploração sexual infantil, que
corresponde à maior parte do tráfico de
pessoas no país.
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Participe da nossa campanha!
CNPJ 31.221.141/0001-68 / Mobilização Sustentável por São Paulo / Tiragem 10.000 / CONFECÇÃO 02.540.850/0001-08

Saiba mais das nossas propostas!

www.alessandramonteiro.com.br
Acompanhe nas redes sociais!
@alessandramonteirosp
Mande uma mensagem!
Envie a palavra MATERIAL para receber nosso
conteúdo digital

WhatsApp: (11)97779-1800
FINANCIE ESSA IDEIA!

Nossa campanha é colaborativa e conta com a ajuda de amigos, apoiadores e
voluntários. Para alcançar mais pessoas e levar nossas ideias ao redor do estado de
São Paulo, precisamos de recursos.
Queremos ser financiados pelas pessoas que acreditam que é possível mudar a
política! Você quer fazer parte disso? Doe qualquer valor para nossa campanha!

DOE AGORA, ACESSANDO:
APOIA.ORG/DOEALE

