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Pamen recebe Prêmio Odair 
Firmino de Solidariedade

Regionais lançam
Dê Oportunidade com

forte mobilização

Pamen integra Comissão presente 
na sessão da CIDH para falar siste-

ma socioeducativo no Brasil. 



...

“E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós”

...E como se não bastasse “absurdo” 
esvaziamento, Deus ainda quis fazer-
-se humano no pequeno, no pobre, no 
frágil, no excluído, na pessoa daquele e 
daquela que, comumente, a sociedade 
“não conta”, porque não lhe é “interes-

sante” ou “vantajoso”.
Querido irmão e querida irmã, o fi m do 
ano é uma oportunidade de balanço, de 
avaliação. Tenho a certeza que, ao olhar 
para trás, na perspectiva de uma apre-
ciação de tudo o que foi realizado pela 
PAMEN, em cada Regional, em cada 
grupo de crianças e adolescentes e em 
cada menor, em seu particular de indiví-
duo singularmente amado e amada pelo 
Senhor, novamente temos muito que 
louvar e bendizer o nosso Bom Deus!

Ao mesmo tempo, esta ocasião é propí-
cia para lembrar da rejeição que o Filho 
de Deus sofreu, antes mesmo de nascer, 
observando, hoje, como esta deplorável 
realidade continua diante de nossos 
olhos, sendo necessário tocar mais pro-
fundamente os nossos corações.

Que a garra com a qual cada agente da 
Pastoral do Menor assume sua identida-
de cristã, na busca incansável da digni-
dade da criança e do adolescente conti-
nue fazendo nossa PAMEN cumprir sua 
missão profética, na permanente cha-
mada de atenção para as causas sociais 
que “produzem” uma realidade cruel em 
torno do Menor, e para o despertar, nas 
pessoas de boa vontade, da indignação 
ética e procura de soluções.

Com ano que novo que se aproxima, 
renovemos nosso propósito de com-
bater o desprezo e a violência à vida do 
Menino Jesus, encarnada na pessoa de 
quem mais ele se identifi ca.
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EXPEDIENTE:

ENCARNAR JESUS NO MENO

Dom Luiz Gonzaga Fachio
Bispo Referêncial Pamen

De norte a sul do Brasil a campanha Dê Oportunidade mobiliza parceiros e atrai seguidores, 
abrindo portas para as ações que virão. Final de novembro e início de dezembro foram rea-
lizadas as ofi cinas de formação e no último dia 02 de dezembro, ocorreram os lançamentos 
locais da Campanha na maioria dos regionais. Um resumo do maravilhoso trabalho das co-
ordenações regionais.

Regionais lançam Campanha
Dê Oportunidade com forte mobilização

2

A Cáritas Brasileira concedeu à 
Pamen o prêmio Odair Firmino de 
Solidariedade, um reconhecimento 
à organizações, movimentos, pas-
torais, que atuam na promoção de 
iniciativas de desenvolvimento sus-
tentável, solidário e territoriall. O co-
ordenador da região Sudeste, Pe. 
Ovídio de Andrade, representou a 
Pamen na cerimônia de entrega na 
Basílica de Aparecida, São Paulo.

EDITORIAL



Ji-Paraná
Ocorreu dia 02.12 no auditório da Secre-
taria de Educação. Contou com a parti-
cipação: Poder Executivo, Legislativo e 
Poder Judiciário – Juizado da Infância e 
Juventude, Defensoria Pública, Conselho 
Tutelar, Entidades não governamentais e 
Programas, Polícia Militar e a Diocese de 
Ji-Paraná, além de adolescentes do Pro-
grama Liberdade Assistida e Prestação 
de Serviço a Comunidade. Na progra-
mação, houve dinâmica e apresentação 
da música da campanha (Autoria: José 
Aparecido), Legislação Infanto Juvenil – 
ECA/SINASE e Realidade das medidas 
socioeducativas em Ji-Paraná.

Leste 1.

Rio de Janeiro
O lançamento ocorreu com uma audiên-
cia pública com o objetivo de discutir o 
Sinase, sua execução e implementação 
como política de Estado do Rio de Ja-
neiro. Como resultado da audiência fo-
ram deliberados pontos fundamentais 
para qualificar, denunciar e implementar 
ações pelo sistema de garantia em rela-
ção a medidas socioeducativas. 

Além desta atividade, a campanha foi 
apresentada ainda no Fórum DCA–RJ, 
na Assembleia do Conselho Municipal 
DCA e especialmente para os agentes 
e parceiros da pastoral do menor, com 
a presença de jovens que fazem parte 
das ações nas dioceses. Houve a cober-
tura jornalística da arquidiocese do Rio, 
sendo o lançamento matéria de capa do 
Jornal Testemunho de fé, com tiragem de 
5000 mil exemplares semanais.

Minas Gerais
Uma audiência pública marcou o lança-
mento em Belo Horizonte, realizado dia 
18 de novembro na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. A representan-
te do Ministério Público Estadual (MP), 
Paola de Nazareth, anunciou que, nos 
próximos dez anos, deverão ser cria-
das 4.800 novas vagas para internação 
de menores em Minas, segundo prevê o 
Plano Estadual de melhoria da aplicação 
de medidas socioeducativas. Como des-
dobramento da audiência a Pamen teve 
reunião no dia 13 de dezembro com o di-
retor do MSE meio fechado para realiza-
ção de um projeto piloto entre Pamen de 
Juiz de Fora e Montes claros e o Estado. 

Espirito Santo
O Lançamento ocorreu na Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
Com uma audiência pública, onde re-
presentantes dos movimentos sociais, 
parlamentares e comunidade em geral 
assinaram uma Carta de Compromisso 
com ações alusivas aos propósitos da 
campanha. 

O regional realizou no dia 02 um Pré-Lan-
çamento envolvendo todos os parceiros 
da Campanha, e realizará o lançamento 
oficial em Janeiro de 2017, envolvendo 
as instituições do Sistema de Garantia 
de Direito.

O Lançamento ocorreu com a presença 
de representantes do SGD, como a FUN-
DAC, CEDCA, secretaria de Justiça e Di-
reitos Humanos, Ministério do Trabalho, 
entre outros. O evento foi conduzido pelo 
coordenador da Pamen, Pe. Inácio, con-
tou ainda com a participação do secretá-
rio da CNBB Nordeste e Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de São Salvador, D. Gilson 
Andrade e 60 agentes da Pamen, inclusi-
ve dos municípios de Jequie, Salvador e 
Alagoinhas.

Nordeste 1.

Nordeste 3.

Fortaleza.CE

Bahia.BA

Noroeste.
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Norte 2.
AP/PA
Ocorreu na sede da CNBB em Belém, com 
a participação de organizações parcei-
ras, os agentes de pastoral e os ado-
lescentes. O Coordenador Nacional da 
Pamen, André Franzini realizou a análise 
situação da infância no momento que 
antecedeu o lançamento.

O lançamento foi na Secretaria Estadual 
de Assistência Social - SEAS.  Partici-
param representantes do SGD entre os 
quais:  Graça Prola, secretária estadual 
de justiça e cidadania, o Bispo da Arqui-
diocese de Manaus, Dom Sérgio Edu-
ardo Castriani e a Dra Rebeca, juíza da 
Infância e da Juventude do Amazonas. 
Destaque para as crianças e adolescen-
tes do Núcleo Terra Nova que fizeram a 
abertura com o hino da campanha.

Manaus



O evento foi realizado na 
Câmara Municipal de Cam-
po Grande.MS e contou 
com a presença das auto-
ridades que compuseram 
a mesa: a coordenadora 
da Pastoral do Menor/MS, 
Arlene Domingues, o arce-
bispo de Campo Grande, 
Dom Dimas Lara Barbosa, 
os defensores públicos Ro-
drigo Zoccal Rosa e Debo-
ra Maria de Souza Paulino, 
a representante da Sejusp/
MS, Josiane Agostini de Al-
meida Reis, o representan-
te do Governo do Estado, 
Adriano Chadid, e a presi-
dente da Associação dos 

Regional Sul 2 e 3.

Conselheiros Tutelares, 
Vânia Aparecida da Silva 
Nogueira.

No centro da mesa, a ca-
deira foi reservada para o 
estudante Maxwell Cons-
tancio, de 15 anos, que 
contou sua história. O en-
redo dele é parecido com 
o de tantos meninos e me-
ninas que praticamente já 
nascem com poucas opor-
tunidades e quase nenhum 
caminho a escolher.

Os defensores públicos 
Rodrigo Zoccal Rosa e De-
bora Maria de Souza Pauli-

Campo Grande.MS

Regional Oeste 1

Paraná
Ocorreu dia 02.12, na sede da CNBB 
Regional Sul 2 em Curitiba. Na mesa 
de aberturadas a presença seguintes 
entidades: CEDCA,  Secretaria da 
Família, FDCA, e a jovem Fernanda, 
protagonista da Pastoral do Menor, 
Altair Mariano, da coordenadora Re-
gional da Pastoral do Menor, Doris 
Faria e do Secretário Executivo da 
CNBB, Pe. Mário Spaki. Além de vá-
rias entidades que atuam na área da 
infância.

Rio Grande do Sul
A Pastoral do Menor e o Regional Sul 3 da 
Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) lan-
çou a campanha Dê Oportunidade no dia 02 
de dezembro, na sede do Regional Sul 3, Porto 
Alegre. Marcou presença os líderes religiosos 
Dom Adilson Busin, bispo auxiliar da Arquidio-
cese de Porto Alegre, Dom Humberto Eugênio 
Maiztegui Gonçalves, bispo da Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil, Pastora Cibele Kuss, Igre-
ja Evangélica de Confi ssão Luterana no Brasil, 
bem como representantes de instituições so-
cioeducativas, religiosos e religiosas, leigos e 
adolescentes.

no se colocaram à disposi-
ção da Pastoral do Menor 
durante a abertura da cam-
panha e enfatizaram a im-
portância de dar oportuni-
dades ao adolescente em 
situação de vulnerabilidade 
social. Dom Dimas desta-
cou que para Deus nada é 
impossível, só é necessário 
criar oportunidades. “Ne-
nhum deles nasceu infra-
tor, é preciso um trabalho 
enxergar outras formas de 
medidas, e assim mudar 
as histórias deles”, desta-
cou o arcebispo de Campo 
grande.

O lançamento ocorreu dia 02.12 no salão 
da Arquidiocese de Natal e contou com a 
participação de diversas entidades, entre as 
quais: Pastoral Criança, Nômades, PJMP, 
PJ, SAR,Pascom,Carcerária, Ministério Pú-
blico, representado por Dr. Manoel Onofre 
Neto, CONDICA, FUNDAC, CEDUC,CRE-
AS,CRAS,  Dr José Dantas, juiz da Infância 
e Juventude, CTB, Sinte R/N, Casa lar, o Re-
verendíssimo Padre Edilson Soares Nobre 
representando o Bispo da Arquidiocese de 
Natal. O evento foi conduzido pelo Coorde-
nador do Sub Regional-RN, Tony  de Oliveira 
e Coordenadora da Pamen da Igreja Sagrada 
família, Francineide Ramos.

Houve apresentação sobre o trabalho da 
Pamen, os passos da campanha em âmbi-
to local, as falas das instituições presentes e 
apresentação cultural com adolescentes que 
compõe o projeto Brincando e Aaprendendo. 
O evento também contou com o depoimen-
to de um dos adolescentes que cumprem a 
medida socioeducativa no regime de semili-
berdade, no Centro Educacional (Ceduc). O 
jovem, de 16 anos, agradeceu o compromis-
so dos educadores da Fundac que o ajudam 
a refazer seu futuro. E também comentou ter 
conseguido um trabalho como jovem apren-
diz, uma nova oportunidade que o possibilita 
reintegrar-se na sociedade.

Sub-Regional Nordeste 2.

Natal.RN
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CAPACAPA

201620162016
UM ANO DE LUTAS E RESISTÊNCIAS
PARA OS DIREITOS HUMANOS

Quando no mês de abril deste ano, o Con-
selho da Pamen escolheu o tema de sua 
IX Assembleia-2017, foi como se tivesse 
profetizado que 2016 seria um ano extre-
mamente difícil para os brasil1eiros e es-
pecialmente à causa dos direitos huma-
nos. O tema: “ A Pastoral do Menor clama 
por justiça e misericórdia” agora, no mês 
de dezembro, é mais que um chamado, é 
um grito para ecoar longe e acordar quem 
precisa despertar a consciência.

Despertar e agir na esperança de que 
“Bem aventurados os que têm fome e sede 
de justiça porque serão saciados (Mateus 
5,6)”. O lema nos convoca à ação. E a fa-
mília  Pamen está unida nesta ação nos 
quatro cantos do Brasil. 

No ano em que tivemos inúmeros atos po-
líticos desastrosos como: a realidade da 
redução da Idade penal, a aprovação em 

primeiro turno no senado da PEC 55/16, 
conhecida como a PEC do Teto, que limi-
ta gastos públicos em áreas como saúde 
e educação por até 20 anos; da proposta 
Escola sem partido e ainda, da aprovação 
na câmara do que podemos chamar de 
desconfi guração quase total da lei anti-cor-
rupção, proposta pelo Ministério Público 
Federal com mais de dois milhões de as-
sinaturas de cidadãos brasileiros; 2016 foi 
o ano que a Pastoral do Menor intensifi cou 
suas ações em favor da vida de crianças 
e adolescentes: realizou incidência política 
forte no Conanda e junto às Redes e Fó-
rum DCA; expandiu ações da Escola de 
Cidadania; recebeu o Prêmio Odair Firmi-
no de Solidariedade, reconhecimento da 
Cáritas Brasileira; teve projetos aprovados 
pelos regionais e lançou a segunda versão 
da Campanha nacional Dê Oportunidade, 
com mais de 25 parceiros institucionais. A 
Campanha está sendo mais que oportuna 

para refl etir a situação de crise no sistema 
socioeducativo no Brasil.

Como organismo da CNBB, somou voz às 
demais pastorais sociais nos atos de pro-
testos, denúncias, manifestações dentro e 
fora dos espaços da Igreja Católica. A situ-
ação do sistema socioeducativo brasileiro, 
especialmente no Estado de Pernambuco, 
mereceu mais que Nota Pública da Pamen, 
a Pastoral do Menor integrou a Comissão 
Brasileira que levou a questão a sessão da 
Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos da ONU (CIDH) no último dia 05 de 
dezembro, no Panamá.  

A atuação da Pamen em 2016 é um indi-
cador de resistência, persistência, e so-
bretudo, que é possível inferir na realidade 
adversa e dar sua contribuição para a mu-
dança.  

A conjuntura sociopolítica brasileira 
atual é desafi adora para todos e todas 
que sonham e lutam pela vida huma-
na. As propostas elaboradas pela PEC 
241 e pelas tentativas de limitar e di-
mensão social da escola são realmen-
te os exemplos mais preocupantes 
desse cenário. 

Podemos imaginar que num país onde 
ainda existem milhões de crianças e 
adolescentes fora da escola, milha-
res de cidadãos e cidadãs que ainda 
não foram benefi ciados pela univer-

salização da saúde, assistência social, 
educação e desenvolvimento humano 
e econômico seja aceitável e justifi cá-
vel a redução ou estagnação de gastos 
para os próximos 20 anos? 

Poderíamos imaginar uma escola onde 
o cidadão somente é visto como uma 
embalagem vazia a ser “preenchida” 
de conteúdo e não de consciência e di-
mensão crítica acerca de suas dimen-
sões individuais, familiares e sociais? 
Realmente parece estarmos vivendo 
uma situação surreal em que não há 
olhar sobre a vida, sim unicamente so-
bre o fator fi scal, contábil e econômico 
do país. 

Por tudo isso, precisamos fortalecer 
nossos debates nas bases, juntos às 
famílias e às crianças e adolescentes 
sobre essas novas tentativas de re-
duzir direitos. Precisamos lutar, voltar 
a estimular a mobilização de todos e 
todas para que não ocorra o que tanto 
o Papa Francisco tem denunciado: a 
existência de seres humanos conside-
rados sobrantes ou descartáveis. 

O cenário da crise fi scal e econômica 
alimenta o discurso da necessidade 
de cortar gastos e não da fundamental 
decisão de preservar vidas. Devería-

mos propor redução da dívida públi-
ca, dos investimentos fi nanceiros dos 
governos juntos as grandes empresas 
que desde sempre matam e exploram 
a vida e a Criação. Mais uma vez a 
Pastoral se encontra numa realidade 
de combate à desumanização da polí-
tica e da vida. Vamos organizar nossos 
grupos, pressionar, mobilizar pessoas 
para criar um movimento em favor da 
vida. Vamos nos aproximar aos gesto-
res em nossos municípios, estados e 
em nível federal para expressar nossa 
indignação e clamor em favor da vida. 
Mais do que nunca é hora para agen-
tes, meninos e meninas, famílias, co-
munidades e Igreja lutar, denunciar e 
profetizar novas formas de viver e de 
garantir a vida humana e, em particular, 
a vida de crianças e adolescentes.

Lutamos! Porque não somos
“Sobrantes e Descartáveis”

André Franzini
Coordenador Nacional Pamen



Conanda visita unidades
de internação em Pernambuco
A situação de crise do sistema Socioedu-
cativo do Estado de Pernambuco é real-
mente muito grave. Foi o que constatou 
uma Comissão interinstitucional forma-
da pelo CONANDA, Conselho Nacional 
de Direitos Humanos (CNDH), Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da 
Criança (SNPDCA) nos dias 24 e 25 de 
novembro em visita no Estado. Segundo 
apurou a Comissão, são 40 adolescentes 
mortos sob a custódia do Estado de 2012 
pra cá, sendo 19 só nesse ano de 2016. 
As unidades estão fora do que preconiza o 
SINASE seja em estrutura como recursos 
humanos. Os adolescentes passam mais 
de 22 horas “trancafiados” nos alojamen-
tos, onde inclusive fazem a refeição. Não 
têm acesso à escola, atividades extracurri-
culares e o banho de sol é reduzido.

A Comissão reuniu-se na sede do Con-
selho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, cuja presidente 
do CEDCA é Lourdes Vianna, com vários 
atores do Sistema de garantia de direitos, 
como o Tribunal de Justiça, o Ministério 
Público, a Defensoria Pública, o presidente 
da FUNASE, entidades da Sociedade Civil 
e conselheiros estaduais. Após, viajou até 
o município de Caruaru, onde fez visita à 
unidade de internação, conversando com 
adolescentes, diretor, e agentes socioedu-
cativos, e logo em seguida se reuniu com 
membros do Ministério Público local. 

No dia 25, a Comissão participou de uma 
Audiência Pública na Assembleia Legislati-
va do Estado.

Pamen reeleita membro
do CONANDA

Realizada no último dia 20 dezembro, a 
eleição do Conanda manteve a Pastoral 
do Menor como entidade membro. 
As demais instituições eleitas são: 
Fundação Fé e Alegria, CECUP, MSK, 
Casa Cultura, D’Osagua, Contag, APAE, 
Anced, CNBB/PAMEN, OAB, Maristas, 
CUT, Fenetebrev, Tellus e ACM. 
A presidência e vice presidência serão 
definidas início do ano que vem.

A articuladora institucional do Regional 
Nordeste 1, Maria Aurilene Vidal, represen-
tou a Pamen junto à Comissão Brasileira 
presente na 159ª sessão da Comissão In-
teramericana de Direitos Humanos (IDH), 
realizada em 05 de dezembro no Panamá.
A Comissão pediu a manutenção e amplia-
ção das cautelares para os adolescentes 
internos nas demais Unidades cearenses, 
além de que seja o Conselho Nacional de 
Direitos Humanos o órgão brasileiro que irá 
monitorar as cautelares no Estado. Segun-
do Vidal, a CIDH irá avaliar a solicitação. A 
comitiva brasileira foi formada por repre-
sentantes do CEDECA Ceará, Fórum DCA 
Ceará e ANCED/Seção DCI Brasil.
As entidades apresentaram, em março de 
2015, uma Petição à Comissão Interame-

ricana de Direitos Humanos, denunciando 
as violações nas unidades socioeducativas 
do Ceará. Em resposta, em 31 de dezem-
bro de 2015, a CIDH solicitou, por meio da 
Resolução 71/15, a adoção de Medidas 
Cautelares pelo Estado Brasileiro a favor da 
vida e da integridade física dos adolescen-
tes internos em quatro unidades. 

Apesar da petição, em 2016, houve a per-
manência da situação de gravidade, urgên-
cia e risco irreparável à integridade física e 
aos direitos dos adolescentes, bem como 
um agravamento das violações ocorridas 
no que tange à ocorrência de tortura, maus 
tratos, tratamento cruel, desumano e de-
gradante.  

Sobre CIDH
Criada em 1959, é o órgão principal e 
autônomo da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA) que, juntamente 
com a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, compõe o Sistema Intera-
mericano de Proteção dos Direitos Hu-
manos (SIDH). 

COMISSÃO BRASILEIRA PEDE À CIDH AMPLIAÇÃO DAS CAUTELARES
NAS DEMAIS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CEARÁ.
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Assembleia extraordinária do Sinase

CNBB e Pamen no enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas

No dia 11 de novembro o CONANDA rea-
lizou Assembleia Extraordinária do SINA-
SE. O objetivo foi discutir as bases para o 
processo de avaliação do Sistema, como 
determina a Lei do SINASE em seu artigo 
18. Uma Portaria, instituindo a Comissão 
de Avaliação será publicada pelo Minis-
tério da Justiça. Os/as conselheiros/as 
da Sociedade Civil, capitaneados pelo 
Fórum Nacional DCA participaram dessa 
Assembleia vestidos de preto, para mar-
car o significativo número de adolescen-
tes mortos dentro do Sistema. Foi apro-
vada uma Minuta de Regimento Interno 
no qual a Comissão, após a publicação 
da Portaria, se debruçará, bem como as 
bases e linhas desse processo avaliativo. 
Aprovada resolução sobre a igualdade 
de direitos de meninos e meninas 

O tráfico de pessoas é uma das práticas 
criminosas mais complexas que existe, 
uma vez que se relaciona com outros cri-
mes e vitima crianças, adolescentes, mu-
lheres, homens, se destinando a finalida-
des que vão desde a exploração sexual, 
trabalho escravo até a retirada de órgãos.

Segundo a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), a cada ano cerca de um 
milhão de crianças são exploradas sexu-
almente no mundo e 44% das vítimas do 
tráfico são alvos de exploração sexual, 
32% são aliciadas para exploração no 
trabalho e 25% sofrem com a combina-
ção de ambos os tipos de exploração. 
Pelo menos metade dessas vítimas de 
tráfico é de menores de 18 anos e muitas 
das vítimas são submetidas a conflitos 
civis, trabalho forçado e migração ilegal. 

Conanda aprovou resolução, que ainda 
será publicada, sobre a questão de gê-
nero nas políticas públicas de atenção a 
crianças e adolescentes. 
Fez as seguintes considerações:

Considerando que 93,7% do total de 
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 
ocupadas no Brasil em atividades do-
mésticas, em 2011, eram meninas e que, 
dentre estas, 19,6% eram domésticas, 
segundo dados da Pnad/IBGE; Conside-
rando que 43% das denúncias relativas 
a violação de direitos contra crianças e 
adolescentes, entre 2012 e 2013, num 
universo de 254 mil registros feitos pelo 
Disque Direitos Humanos, se referiam 
a meninas, sobretudo na faixa entre 8 e 

O tráfico movimenta 12 milhões de dó-
lares, o equivalente a 36,468 milhões de 
reais por ano, perdendo somente para o 
tráfico de armas e drogas, segundo da-
dos da OIT.

Desde 2012, a CNBB articula um Grupo 
de Trabalho para o Enfrentamento do 
Tráfico de Pessoas e a Pastoral do Me-
nor participa ativamente deste GT, com 
ações voltadas ao combate à exploração 
sexual e trabalho infantil, através da coor-
denadora da Região Norte, Márcia Maria 
Miranda.

A partir de 2017, o GT passará a ser uma 
Comissão Especial para o Enfrentamento 
ao Tráfico Humano. O Conselho Perma-
nente da CNBB aprovou a continuidade 
do trabalho de conscientização, denún-

11 anos; Considerando ainda que 71% 
das denúncias relacionadas à violência 
sexual e registradas pelo Disque Direitos 
Humanos, entre 2012 e 2013, era relativa 
a meninas.

O CONANDA afirma que a criança e o 
adolescente têm direitos à atenção e à 
proteção integrais, levando-se em conta 
suas especificidades, como a de gênero 
e que podem, em determinados contex-
tos, desfavorecerem seu pleno desenvol-
vimento se não observadas e contem-
pladas na formulação e execução das 
políticas públicas. 

cia e incidência política diante de crimes 
que violem a dignidade humana.

Entre outras atribuições, a Comissão 
será responsável por definir um plano de 
ação da CNBB para fortalecer o enfrenta-
mento ao tráfico humano, promovendo a 
articulação e o diálogo permanente entre 
as distintas iniciativas existentes no seio 
da Igreja no Brasil e em parceria com ou-
tros segmentos sociais. Também irá ma-
pear as iniciativas pastorais e eclesiais 
relacionadas a essa temática e manter 
sua atualização.

A nova estrutura será ainda incumbida 
de elaborar e implementar, de forma par-
ticipativa, uma estratégia para ampliar a 
visibilidade do Tráfico Humano na Igreja 
e na Sociedade.
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1) Como a PJ vê a campanha Dê Opor-
tunidade diante deste cenário político-
-social do Brasil e seus refl exos para 
os direitos humanos e especialmente 
os direitos da criança, adolescente e 
jovem?

Acreditamos e reafirmamos 
que é o trabalho de base, o dia-
logar com diferentes pessoas 
que irá fortalecer e dar maior 
visibilidade para a Campanha, 
atingindo aos objetivos a que 
se propõe, e nisso, as audiên-
cias públicas, oficinas, e todo 
o processo formativo previsto 
irão contribuir muito.

Vemos a campanha Dê Opor-
tunidade como uma ferramen-
ta concreta para contribuir no 
processo de sensibilização e 
formação da população em re-
lação à defesa, garantia e pro-
moção dos direitos das crian-
ças e adolescentes. Na atual 
conjuntura, faz-se necessário 

favorecer e garantir a execu-
ção do ECA, com ênfase na 
proposta socioeducativa e 
principalmente problematizan-
do a “falta de oportunidades”, 
contribuindo assim com a dis-
cussão da pauta contra a redu-
ção da maioridade penal. 
2) De que forma esta campanha pode 
alcançar seus resultados?

Nos últimos anos, as PJs ti-
nham a Campanha Nacional 
Contra a Violência e o Extermí-
nio de Jovens. Nela, tínhamos 
três eixos de incidência: traba-
lho de base e ações de massa, 
audiências públicas, e monito-
ramento constante da mídia. A 
partir dessa experiência apon-
tamos para a importância dos 
trabalhos em âmbitos micro e 
macro, e nesse sentido, a PA-
MEN, assim como a PJ, tem 
uma articulação nacional, que 
possibilita garantir uma iden-
tidade, como a Campanha, e 
uma articulação local, que per-
mite construir e capilarizar a 
proposta da Campanha.

Percebemos a grande presen-
ça de educadores da Pastoral 
do Menor, que devem também 
abraçar essa proposta e dina-

mizar as comunidades em que 
nos encontramos, fazendo um 
grande trabalho de base, po-
tencializando famílias e os pró-
prios adolescentes, sujeitos, 
como protagonistas da Cam-
panha. Esse é um dado que 
acontece nos nossos proces-
sos enquanto PJ, e tomamos 
ele como uma provocação lan-
çada e um desafio a ser obser-
vado e contornado dentro da 
profética campanha Dê Opor-
tunidade.
 
3) Como a PJ participa da campanha 
Dê Oportunidade?

Nossa participação está no 
envolvimento e motivação das 
lideranças e coordenações lo-
cais para somar com as ativi-
dades que estão acontecendo 
e que ainda serão desenvol-
vidas pelas coordenações e 
lideranças locais da PAMEN. 
Sentimos uma identificação 
e abertura muito positiva de 
nossos/as militantes para aju-
dar na construção desses pro-
cessos localmente, motivados 
pelos processos de formação 
interna da PJ que já acontece. 

Fala Parceiro
Aline Ogliari
Secretária da Pastoral da Juventude Nacional.PJ
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