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EDITORIAL

A celebração dos 25 anos 
do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente no ano de 2015  poderá 
ser lembrado por todos os que 
acreditam no valor da infância 
e adolescência como um ano 
de retrocesso histórico, não 
somente do ponto de vista da 
legalidade, mas também pelo 
patrimônio simbólico societário 
que a redução da maioridade 
penal signifi ca. 
 A cultura da punição, do 
encarceramento a lei do talhão 
estão na pauta política brasilei-
ra, sustentados pela atual crise 
política e por uma clara e pla-
nejada ação de manipulação da 
mídia nacional.  Independente 
da aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
171/93 observa-se uma preocu-
pante tendência social à nega-
ção dos direitos e criminaliza-
ção da adolescência e juventude 
brasileira. Nesse cenário a Pas-
toral do Menor, em sintonia com 
posicionamento da CNBB e dos 
movimentos da infância e ado-
lescência intensifi cou as ar-

ticulações e mobilização em 
inúmeros Estados brasileiros.  
Inúmeras notas públicas, car-
tas de repúdios, inserções junto 
aos deputados nos estados, de-
bates, mesas redondas e pales-
tras foram realizadas pelo Brasil 
pelas frentes estaduais contra a 
Redução da Maioridade Penal. 
Havia muito tempo que a mo-
vimento da infância não vivia 
tamanha articulação. A Pastoral 
marcou presença sempre com 
sua mística e propostas. 
 Profundas refl exões per-
passam nossos pensamentos 
e orações nesse período e per-
cebemos quanto ainda é ab-
solutamente necessária nossa 
presença nas comunidades e, 
sobretudo na vida de meninos 
e meninas, seja das medidas 
socioeducativas, seja no dia a 
dia de meninos e meninos que 
vivem à Pastoral do Menor ao 
lado do nossos agentes. Por 
isso, é necessário fortalecer 
nossas ações, seja de atendi-
mento seja de incidência para a 
efetivação de políticas públicas 
realmente efi cientes. As escolas 
de cidadania que hoje existem 
em inúmeros regionais e dioce-

ses são espaços privilegiados 
de potencialização da vida de 
meninos e meninas, bem como 
os centros comunitários e tudo 
que se realiza junto às famílias. 
 Por tudo isso, a discussão 
da maioidade penal nos alerta 
pela necessidade da continuida-
de e fortalecimento de nossas 
ações de promoção da vida de 
crianças e adolescentes. Como 
afi rmado inúmeras vezes pelo 
Papa Francisco, em ocasião da 
Jornada Mundial da Juventude, 
é necessário que nossa Igreja vá 
às periferias das cidades e da 
humanidade para poder encon-
trar lá o rosto de Jesus presente 
nos excluídos e marginalizados. 
Por esse motivo nos sentimos 
impulsionados a essa missão 
por meio de nossa presença   
chegarmos onde crianças e ado-
lescentes explorados e fora da 
sociedade possam ter reconhe-
cida sua existência humana e 
cristã. Lá onde existe violação 
e morte levaremos fé, direitos, 
respeito e cidadania. Onde hou-
ver ódio levaremos a paz, diálo-
go e a fraternidade, as mesmas 
que Jesus Cristo e Dom Luciano 
nos mostraram
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CONANDA PREPARA AVALIAÇÃO E 
CELEBRAÇÃO PARA 25 ANOS DO ECA

Nacional dos Conselhos e dos Mo-
vimentos Sociais contra a Redução 
da Maioridade Penal, no dia 05 de 
maio. A Plenária fez parte da 239ª 
Assembleia Ordinária do Conanda, 
realizada de 05 a 07 de maio, onde 
o Conselho também iniciou seu pla-
nejamento estratégico 2015-2016.
 Entre os encaminhamentos 
da Plenária foram criados o comi-
tê executivo nacional e os comitês 
estaduais, a central de informações 
e ainda, foi defi nido o cronograma 
de atividades conjuntas entre Co-
nanda e sociedade civil. Uma destas 
atividades foi a Marcha Nacional, 
ocorrida no dia 28 de maio em to-
dos os Estados e no Distrito Federal.
 Para o representante da Pa-
men Nacional no Conanda, Vitor Ca-
valcante, a Marcha obteve efeito es-
perado: “de    fomentar nos Estados 
essa discussão e mais ainda pela 
criação do Movimento Contrário àvv 

 O Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
teve um semestre intenso em 
discussões, debates e deliberações. 
O forte dessas discussões foi a 
pauta de Redução da Maioridade 
Penal, onde o posicionamento 
do Conselho continua sendo de 
manter a idade penal em 18 anos 
e o tempo de cumprimento de 
medida previsto no ECA, além 
de fortalecer o Sistema Nacional 
de Atendimento Socio Educativo 
(Sinase).  Esta posição foi defendida 
durante reunião com a presidente 
Dilma, realizada em 02 de junho, 
ocasião que a presidente prometeu 
apoio às ações do Conselho.
 Objetivando fortalecer a so-
ciedade civil no debate contra a re-
dução, o Conanda, juntamente com 
o Conselho Nacional de Juventude e 
o Conselho de Promoção da  Igual-
dade Racial, promoveu a   Plenária 

Redução que está puxando muitas 
coisas nas bases e sei que isso pode-
rá trazer um resultado positivo para 
nossa luta, nesse momento”, avaliou.
 Quanto à Conferencia Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, o Conselho deliberou que 
ocorrerá de maneira unifi cada com 
as con ferencias nacionais da pes-
soa com defi ciência, de LGBT, Pes-
soa Idosa e de direitos Humanos. To-
das elas previstas para maio de 2016.
 Outra ação do Conanda é a 
preparação do Fórum Nacional de 
Avaliação e Celebração pelos 25 
anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Na última plenária, 
em junho, foi deliberada a criação 
de um grupo de trabalho para or-
ganizar este fórum.  A proposta do 
Conanda é dialogar com os movi-
mentos sociais e órgão da criança e 
adoelscente em todo o país. O Fó-
rum está previsto para o fi nal do ano.

CAIS FAZ VISITA 
TÉCNICA À PAMEM

 O Centro de Assessoria e 
Apoio à Iniciativas Sociais – CAIS, en-
tidade que realiza o monitoramento e 
avaliação dos Projetos patrocinados 
pela Misereor no Brasil, esteve de 21 

a 23 de abril, em Belém, para encon-
tro com a Coordenação Nacional da 
Pamen.
A visita técnica foi para a elaboração 
do novo projeto Pamen 2016-2018. A 
assessora do Cais, Sandra Lobo, con-
sidera que a atual conjuntura do país 
é um indicador da importância do 
trabalho que a Pamen realiza no Bra-
sil: “Estamos vivendo um retrocesso, 
com sérios riscos de perdas dos di-
reitos adquiridos, como é o caso da 
proposta do rebaixamento da idade 
penal. Portanto, o trabalho de insti-
tuições como a Pamen é essencial”.
O Projeto foi delineado a partir das 
deliberações da Assembléia Nacional 
da Pamen e terá foco nos seguintes 
eixos: formação de agentes; incidên-
cia para a implementação das MSEs 
e fortalecimento institucional. 



MINISTRO SINALIZA APOIO À
CAMPANHA DA PAMEN

 O Ministro da Secretaria de 
Direitos Humanos, Pepe Vargas, re-
cebeu em Brasília, no último dia 01 
de junho, o Coordenador Nacional 
da Pamen, André Franzini,  junta-
mente com o Bispo de Referencia 
da Pastoral, Dom Luiz Gonzaga 
Fechio. A pauta da reunião foi a 
apresentação da segunda fase da 
Campanha “Dê Oportunidade”, a re-
gulamentação federal dos Conse-
lhos de Direitos da Criança e Ado-
lescentes e o relatório que a Pamen 
Nacional está elaborando sobre os 
25 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).
Os representantes da Pamen Na-
cional apresentaram os resultados 
da campanha “Dê Oportunidade” 
desenvolvida em 2010 e o projeto 
da nova campanha que terá como 
foco pautar a melhoria da política 
de atendimento aos adolescentes, 
que independente do resultado fa-

PAMEN PAUTA TEMA PARA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
 O Secretário Geral da 
CNBB, Leonardo Ulrich, recebeu 
no dia 01 de junho, na sede da 
CNBB em Brasília, o Coordenador 
Nacional da Pamen, André Fran-
zini,  juntamente com o Bispo de 
Referencia, Dom Luiz Gonzaga Fe-
chio. 
O encontro teve o objetivo de 
apresentar a nova campanha da 
Pamen “Dê Oportunidade”, bem 
como o de solicitar junto à CNBB, 
que o próximo tema da Campanha 
da Fraternidade tenha foco nos di-
reitos de crianças e adolescentes. 
O último tema ligado a este seg-
mento foi em 1987.
Dom Leonardo ouviu os argumen-
tos dos representantes e pediu 

Brasília terá Pastoral do Menor
 O Distrito Federal sediará 
uma nova Pastoral do Menor. A ar-
quidiocese de Brasília está em articu-
lação com a coordenação da Pamen 
Nacional para efetivar a implantação 
da Pamen nesta cidade.
O coordenador nacional e o bispo de 
referencia, André Franzini e Dom Luiz 
Gonzaga Fechio, estiveram reunidos 
em 01 de junho, com o representan-
te da Diocese, Pe. Katê O padre rela-
tou a ação da Pastoral Carcerária que 
existe na arquidiocese há 43 anos. Os 
agentes desta pastoral identifi caram a 
importância de atuação junto aos ado-
lescentes que cumprem medida sócio 
educativa de internação, portanto, a 
necessidade de fundar a Pamen para 
poder qualifi car a ação junto aos ado-
lescentes do ponto de vista pastoral e 
metodológico. 

vorável ou não ao rebaixamento, 
necessita ser fortalecida. 
O ministro aprovou a ideia de reno-
var a campanha e sinalizou com o 
interesse da SDH ser um dos par-
ceiros e patrocinadores da campa-

nha. Ficou acordada uma agenda 
de trabalho para a articulação da 
parceria junto à Secretaria Nacio-
nal de Políticas da Criança e do 
Adolescente (SNPDCA).

que a Pamen elabore um docu-
mento ofi cial com a justifi cativa 
do tema, comprometendo-se a 

apresentar o pedido ao Conselho 
Permanente CNBB como início de 
negociação.

que a Pamen elabore um docu- apresentar o pedido ao Conselho 

Bispo Leonardo Ulrich (a esquerda), Bispo Dom Luiz Gonzaga Fechio (Centro) e André Franzini (a direita)

Os representantes da Pamen e Pe. 
Katê organizaram uma agenda de 
ações que culminam em agosto com 

um encontro de formação para agen-
tes que desenvolverão a atividade 
pela Pamen Brasília.
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Os representantes da Pamen e Pe. um encontro de formação para agen-

 André Franzini, Bispo Dom Luiz Gonzaga Fechio e Padre Katê



 A aprovação da redução da idade 
penal no Brasil no ano e mês de aniversário 
de 25 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente parece aquele presente grego 
que ninguém quer ganhar. O sentimento é 
que fomos ludibriados tal qual os troianos o 
foram pelos gregos ao receberem o imenso 
cavalo de madeira que o fez perderem a 
Guerra de Tróia.
A diferença é que para os defensores dos 
direitos humanos, incluindo aí - a sociedade 
civil organizada, organismos internacionais, 
setores da Igreja Católica, as nações unidas, 
parte da academia, grande parte dos 
membros do judiciário, um terço da mídia 
dita “alternativa” e até alguns políticos 
e agentes da segurança pública - não 
perdemos a guerra, apenas uma batalha.
A luta será maior agora, para evitar que o 
Sistema Sócio Educativo desapareça e que 
o SINASE mostre pra que ele veio. Mais do 
que nunca devemos entrar numa força tarefa 
para efetivar o que não foi até hoje e mostrar 
que os resultados concretos das Medidas 
Sócio Educativas bem aplicadas existem e 
mudam vidas. Assim como exigir políticas 
de educação, assistência, saúde, renda, 
cultura e lazer como verdadeiras oponentes 
à violência. renda, cultura e lazer como as 
verdadeiras combatedoras da violência.

RESUMO DA OBRA
A ideia de mudança na constituição 

e na Lei 8.069/90 saiu da cabeça do Deputado 
Benedito Domingos (PP-DF), autor da 
proposta de emenda à constituição (PEC) 
no ano de 93. Passou mais de 20 anos 
engavetada, com alguns impulsos de vir 
à tona. Saltou de surpresa com a onda 
conservadora, moralista e caça direitos 
adquiridos que inundou o congresso e a vida 
do brasileiro feito tsunami. 
Especifi camente a onda da PEC 171-93, foi 
fomentada pelo terremoto da mídia com 
casos de violência envolvendo adolescentes. 
Em 31 de Março a PEC foi aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara e formou-se uma Comissão Especial 
para analisar a proposta e dar parecer. E 
apesar da Comissão ter efetuado apenas 
metade das 40 sessões previstas,  em 17 
de junho a PEC 171-93 foi aprovada com o 
adendo de que a redução será somente para 
crimes hediondos, porém com aumento do 
tempo da medida de internação para até oito 
anos de reclusão.
Ou seja, rapidez para não dar tempo para 
mobilização contrária, uma vez que a maioria 
da população de eleitores é favorável à 
redução e deste modo, uma maioria de 
parlamentares também declarou-se pró-

rebaixamento. Na onda da PEC 171-93, 
surgiram 46 emendas similares e pelo menos 
seis outras propostas mais ou menos radicais 
que a original. 
No dia 01 de julho, votada em plenário, a 
proposta da redução não passou. Porém 
antes mesmo dos movimentos contrários 
respirarem aliviados, o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, em manobra 
certeira, colocou novamente o tema em 
votação e aprovou na madrugada do dia 02 
a Proposta de Emenda à Constituição que 
reduz de 18 para 16 anos a idade penal para 
crimes hediondos, como homicídio doloso, 
estupro e lesão corporal seguida de morte.
Para virar lei, o texto ainda precisa ser 
apreciado mais uma vez na Casa e, depois, 
ser votado em dois turnos no Senado. Por 
323 votos favoráveis (eram necessários 308) 
e 155 contrários, o país acaba de recber um 
presente grego.
A esperança é que, mesmo aprovada pelo 
Senado, a proposta seja matéria do Supremo 
Tribunal Federal. O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus 
Vinicius Coêlho, anunciou que a OAB fará 
ação na Corte para derrubar a PEC 171/93, 
caso ela seja aprovada e promulgada, sob o 
argumento que a mesma é inconstitucional, 
por alterar cláusula pétrea da Constituição, 
um direito que não pode ser modifi cado pelo 
Congresso.

O JOGO DA MÍDIA
 Na guerra pela audiência, a tática 
é do vale tudo. Inclusive pegar um assunto 
tão complexo como a violência e analisar   
como se decide um paredão de big brother, 
na aparência, na superfi cialidade. Os maiores 
veículos de mídia associaram o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e a medida 
sócio educativa ao aumento da violência e 
da impunidade. Com isso, alimentaram a 
fome da população amedrontada, que busca 
respostas rápidas como o fast food. 
Muitos artigos, entrevistas e matérias 
jornalísticas circularam contra e à favor. Com 
exceção do Profi ssão Repórter, a maioria 
dos programas globais como os telejornais 
e o Encontro, de Fátima Bernardes, 
tendenciaram pela redução, com farto apelo 
de casos de crimes hediondos praticados 

por adolescentes. O SBT com a voz da 
apresentadora Rachel Sherazade muito 
favorável à redução. Porém a apresentadora 
perdeu no debate acalorado com o 
apresentador da Jovem Pam, Emílio Surita, 
contra a redução. A mais forte artilharia veio 
através dos programas policialescos, seja na 
TV ou no Rádio.
Quanto às revistas de conjuntura semanais, 
a Veja despontou como a mais tendenciosa, 
inclusive com matéria de capa, edição 
de 14 de junho. No mesmo dia, a Revista 
Galileu apresenta capa bem mais amena. 
Assim como as revistas Época e Isto É, mais 
coerentes, trataram o tema dando voz às 
diferentes percepções sobre o assunto. 
Blogs de deputados foram usados como 
campanha pró redução. Contra, destacou-se 
o blog do jornalista Leonardo Sakamoto, o 
site da Carta Capital e Revista Fórum. 

Na guerra de posições, os dados foram 
usados ao gosto do freguês. Houve omissões, 
deturpações e até inverdades. A Veja, por 
exemplo questionou os dados ofi ciais. O IPEA 
apresentou um estudo com dados de 2011 a 
2013, pena que foi divulgado tão às vésperas 
da votação na Câmara (16 de junho).
Um dado curioso deste estudo é que de um 
total de 23 mil adolescentes privados de 
liberdade no Brasil, em 2013,  64% cumpriam 
a medida de internação, a mais severa de 
todas. Porém o tipo de infração não eram as 
mais graves.Cerca de 40% deles respondiam 
pela infração de roubo, 3,4% por furto e 
23,5% por tráfi co. Já os delitos graves, 
como homicídio, correspondiam a 8,75%; 
latrocínio – roubo seguido de morte – 1,9%, 
lesão corporal 0,9% e estupro 1,1%. Ou seja, 
não somente há punição, como a cultura é do 
encarceramento e não da ressocialização.

REDUÇÃO DA 
IDADE
PENAL OU 
PRESENTE
DE GREGO PARA 
O ECA

A aprovação da redução da idade 
penal no Brasil no ano e mês de aniversário RESUMO DA OBRA rebaixamento. Na onda da PEC 171-93, 

surgiram 46 emendas similares e pelo menos 

DE GREGO PARA 
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Os defensores dos direitos 

humanos, impactados 

com o ressurgimento 

da proposta, tiveram 

pouquíssimo tempo, 

escassos recursos e 

falta de agilidade para 

organizar uma mobilização 

que pudesse alcançar a 

população, os deputados 

e ainda fi zesse frente à 

artilharia da mídia. 

RESUMO DA LUTA

Em todos os Regionais, o 

tema do rebaixamento da 

idade penal foi amplamente 

discutido em espaços de 

incidência política, como 

fóruns, comitês, frentes, 

conselhos, audiências públi-

cas, universidades, câmaras, 

etc. E também nas comu-

nidades, escolas, igrejas, 

associações, com a juventu-

de, familiares, educadores, 

através de mesas redondas, 

seminários, palestras, roda 

de conversa, panfl etagens e 

caminhadas.

AÇÕES DA
PASTORAL DO 

MENOR

MESMO ASSIM, DESDE 2013, MAIS DE 250 INSTITUIÇÕES MANIFESTARAM-SE
CONTRA A PROPOSTA, ATRAVÉS DE NOTAS PÚBLICAS, SITES, BLOGS, FANPAGES. ENTRE ESTAS:

 CNBB, Pastoral do Menor Nacional, Pastoral Carcerária Nacional, Pastoral da Juventude, Conselho Nacional de Igre-
jas Cristãs (CONIC), Rede Ecumênica da Juventude- REJU, Unicef, OAB, Conselho Nacional de Psicologia, Ministério 
Público Democrático (MPD),Fundação Abrinq, UNE, UBES, Coordenação Nacional de Entidades Negras (CONEN), 
Associação dos Juízes pela Democracia (AJD), UNEafro-Brasil, INESC, Conselho Nacional de Psicologia, Federação 
Nacional de Síndrome de Down, o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), a Associação Nacional dos 
Centros de Referência dos Direitos da Criança e do Adolescente – ANCED,  IPEA, Conselho Federal da OAB, Associa-
ção Brasileira de Educação e Cultura, a Inspetoria São João Bosco-Salesianos, Grupo Marista, Conselho Nacional 
Direitos da Criança (Conanda), Conselho Nacional Juventude, Conselho Nacional de Assistencia Social, Save The 
Children, BICE, Childfund Brasil

CAPA5



“As práticas de justiça restaurativa são extremamente benignas para a promoção da dignidade do ado-
lescente autor de ato infracional, e são expressamente recomendadas pelo ECA e pela lei do SINASE. Por 
“As práticas de justiça restaurativa são extremamente benignas para a promoção da dignidade do ado-
lescente autor de ato infracional, e são expressamente recomendadas pelo ECA e pela lei do SINASE. Por 
“As práticas de justiça restaurativa são extremamente benignas para a promoção da dignidade do ado-

isso, a Pastoral do Menor tem dedicado todo o carinho e compromisso para que essas práticas sejam 
conhecidas e aplicadas em prol do bem estar das crianças e adolescentes.”

 Estimular a cultura da paz 
pelo viés do aprendizado, pela prá-
tica do diálogo e do respeito em 
oposição à cultura da repressão e 
castigo. Esse é o mote das Práticas 
Restaurativas, que agora serão usa-
das como metodologia no atendi-
mento aos adolescentes em confl ito 
com lei em regime de internação.  
Acaba de ser aprovado projeto que 
cria o Núcleo de Paz Professora Gi-
mena Cristina Gomes Aranda, que 
vai funcionar na PUC de Curitiba
-PR. O Núcleo será protagonizado 
pelos agentes da Pastoral do Menor 

da Arquidiocese de Curitiba.  
O Núcleo de Paz fará a formação 
da comunidade em temas de cul-
tura da paz e a realização de práti-
cas restaurativas nos confl itos en-
volvendo adolescente autor de ato 
infracional. Na primeira etapa de 
implantação, serão capacitados 20 
acadêmicos do curso de direito e 10 
pessoas da comunidade vinculadas 
à pastoral do menor, ao conselho 
da comunidade e à Associação Vida 
e Solidariedade - AVIS.
O Núcleo é um desdobramento do 
projeto Semeando a Paz. Semean-

ADOLESCENTES TERÃO PRÁTICAS 
RESTAURATIVAS EM CURITIBA

– Edilamar de Oliveira Acloque - Agente Pamen e Pastoral Carcerária Curitiba –

do a Paz recebe  apoio do Fundo 
Nacional de Solidariedade, sendo 
executado pela Pastoral Carcerária 
do Regional Sul II da CNBB sob a su-
pervisão da Caritas Arquidiocesana 
de Cascavel-PR e tem por objetivo 
capacitar os agentes da Pastoral do 
Menor e Pastoral Carcerária do Pa-
raná e instigar a criação de Núcleos 
de Paz  em várias dioceses do Re-
gional Sul II, com a mesma propos-
ta, de ofertar à comunidade forma-
ção em temas de cultura da paz e 
transformação de confl itos através 
das práticas de justiça restaurativa.

A Pamen Regional Norte 2, através da prela-

zia do Marajó, realizou em 23 e 24 de maio, 

Encontro de Formação para novos agentes 

da Pastoral do Menor deste regional. O 

evento ocorreu no município de Cachoeira 

do Arari envolvendo as comunidades Aranaí 

e Chipaiá e contou com a participação de 

21 educadores. Presença da coordenação, 

Regina Ferreira e Nara Santos, além da 

educadora e Deuzélia Pereira, da Diocese 

de Abaetetuba. Belém e Cametá também 

receberam formação em março e abril. E 

o Regional já agendou visita à Diocese de 

Macapá para articular a criação da Pamen 

em Limoeiro do Ajuru.

MARAJÓ RECEBE 
FORMAÇÃO
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CONFERÊNCIA LÚDICA
 A Pamen Sorocaba participou  em 
abril, da I Conferencia Lúdica dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. O evento 
contou com cerca de 200 participantes, 
sendo 14 da Pamen: duas conselheiras,  
dez adolescentes, assistente social e a co-
ordenadora, Solange Fogaça. A incidência 
da Pamen Sorocaba foi forte na confe-
rencia municipal dos direitos da criança, 
onde dos cinco delegados eleitos para a 
Conferencia Estadual, dois são da Pamen 
Sorocaba:  Orientador Social, Márcia Cris-
tina e Coordenadora Pedagógica do CASA 
2 – Fernanda Marcolino.

INFÂNCIA SEM GRADES
 Projeto realizado pela Pamen Re-
gional Nordeste 1 em parceria com Centro 
Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider 
(CECAL),em Fortaleza, foi bem avaliado 
pelos adolescentes e famílias que partici-
pam da iniciativa, durante encontro dia 02 
de junho. O projeto realiza o acompanha-
mento de adolescentes em confl ito com a 
lei para que se percebam autores de sua 
própria realidade e possam enxergar o 
mundo com o olhar da liberdade, dos va-
lores humanos e estejam menos vulnerá-
veis à reincidência.  Infância sem grades 
tem patrocínio de Bureau International 
Catholique de I´Enfance (BICE), foi desen-
volvido ao longo de sete meses e, pelos 
resultados alcançados, tem a sinalização 
do BICE pela sua continuidade.

MOBILIZA ESCOLA
 Estudantes do ensino público foi 
o alvo da Pastoral do Menor de Santa 
Tereza do Oeste, no Paraná, para mobili-
zar contra a redução da idade penal. Es-
tudantes do 1º ano e supletivo da Escola 
Estadual Santa Tereza do Oeste partici-
param de roda de conversa com o tema 
“Violência institucional contra  a juventu-
de e proposta de redução da maioridade 
penal”. Segundo agentes da Pamen, foi 
possível  a muitos adolescentes, a partir 
das refl exões, mudarem de opinião, antes 
favorável ao rebaixamento e, após a Roda 
de Conversa, contrária.  

FERMENTO NA MASSA
 É o nome da estratégia utilizada 
pela Pamen Regional Leste 2, para mobi-
lizar o maior número de pessoas contra a 
redução da idade penal. A partir de uma 
ofi cina no dia 16 de maio, em Mariana, 
cada um dos 45 integrantes se compro-
meteu em conversar e argumentar  com 
10 pessoas no mínimo. A mesma tática 
será usada em outros municípios minei-
ros para atingir a meta de mil pessoas. 

 A Coordenação Nacional da 

Pastoral do Menor realizou nos dias 13 e 

14 de maio, visita à Pamen Regional Leste 

1, no Rio de Janeiro. O encontro teve o 

objetivo de fomentar as ações do regio-

nal em articulação com as diretrizes na-

cionais. 

Aos representantes da coordenação, An-

dré Franzini e Pe. Ovídio de Andrade, da 

CONEXÃO RIO

Pamen Regional Sul 1, foram apresenta-

dos os Programas da Pastoral do Menor 

da Arquidiocese de São Sebastião do Rio 

de Janeiro. O encontro contou ainda com 

a  presença do Assistente Eclesiástico, Pe. 

Aldo Souto, da Conselheira Maria Christi-

na Sá e do Cardeal Dom Orani João Tem-

pesta, que comprometeu-se apoiar as co-

ordenações Nacional e o Regional Leste 1.

CASO CARUARU
 A Pastoral do Menor de Per-
nambuco acompanha atentamente 
os desdobramentos das denúncias 
de violação de direitos na unidade de 
medida sócio educativa em Caruaru, 
onde 04 adolescentes morreram so-
mente neste ano. No dia 08 de junho, 
Lourdes Viana, da Pamen, participou 
de reunião promovida pelo Conse-
lho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente com órgãos como 

Assembleia Legislativa, Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Funda-
ção de Atendimento Socioeducati-
vo (Funase), RENADE, Fórum DCA 
e Movimentos Sociais para análise 
dos relatórios das visitas realizadas 
em Caruaru. Situações de torturas, 
estupros, corredor polonês, fi las 
para levar tapa na cara, entre outros, 
comprovam o tratamento cruel e de-
gradante a que são submetidos os 
adolescentes sob a custódia do Es-
tado.

de e proposta de redução da maioridade 
penal”. Segundo agentes da Pamen, foi 
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A Pamen Nacional  é membro do conselho administrativo 
Bureau International Catholique de l´Enfance –BICE, rede 
internacional católica de instituições engajadas na promoção 
e proteção dos direitos da infância no mundo.

 Segundo Vinokur, 
a Assembleia fez uma ava-
liação sobre as demandas 
internacionais: realizou a 
apresentação e discussão 
sobre a missão social do 
BICE, seus programas e 
projetos e o avanço dos 
mesmos nos diversos con-
tinentes; tratou da política 
de proteção e defesa dos 
direitos de crianças e ado-
lescentes; a política de co-
municação com os doado-
res e ainda as prestações 
de contas da entidade.

 Em continuidade, 
no dia 20 de maio, aconte-
ceu no Collège des Bernar-
dins em Paris, o Congres-
so Internacional do BICE 
sobre Abuso sexual de 
crianças – mecanismos de 
proteção e resiliência.

 Olhar para o jovem 
com as lentes da cidadania. 
Enxergar possibilidades, su-
peração de limitações e ao 
mesmo tempo perceber todo 
o potencial latente em cada 
adolescente, cada jovem. Essa 
é a proposta da Escola de Ci-
dadania da Pastoral do Menor, 
projeto que está sendo imple-
mentado em todos regionais 
da Pamen.  A aposta é que 
esse investimento gere frutos 
sólidos que alimentarão uma 
geração consciente de sua atu-
ação no planeta, mais asserti-
va, solidária, pacífi ca e feliz.

O BICE foi criado em 1948. Tem sede em Paris e 
Genebra e está presente em 66 países. Apoia suas 
ações na Convenção das Nações Unidas para os 
direitos das crianças, contribuindo para o acesso e a 
aplicação desses direitos.

SOBRE O BICE

De 18 a 19 de maio, o BICE realizou em Paris, assembleia reunindo 
participantes de todos países membros. A vice-coordenadora nacional, 
Lourdes Vinokur, é a representante da Pamen no BICE.

 O evento contou 
com participantes de pa-
íses da Europa, África e 
América Latina, inclusive 
do Brasil com a Pamen 
Nacional. Teve a presença 
de autoridades francesas, 
como a Secretária de Esta-
do para a Família, Madame 
Laurence Rossignol.

 Os debatedores fi -
zeram considerações sobre 
o abuso, as boas práticas 
de acompanhamento às 
crianças vítimas de abuso 
sexual, os mecanismos de 
proteção, a prevenção e, 
fi nalizou com pistas para 
refl exão, enfatizando a ne-
cessidade urgente de pro-
teger as crianças através 
do trabalho em rede em fa-
vor da vida, proteção, recu-
peração e o apoio familiar.

APOSTA EM UMA
GERAÇÃO PROTAGONISTA

PROTAGONISMO JUVENIL

Lourdes e o Presidente do BICE Olivier Durval
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 Em campo grande, o 
projeto é realizado em parceria 
com o Lar do Pequeno Assis. 
Está divido em fases. Em fe-
vereiro, concluiu-se a primeira 
fase que trabalhou: O Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
Sexualidade, Valores Huma-
nos, Drogas e Tráfi co Huma-
no.  A segunda fase, concluída 
em Abril, abordou o tema da 
Redução da Maioridade Penal 
e a Infl uência da mídia na so-
ciedade, oportunizando aos 
jovens analisassem matérias 
jornalísticas e sua interferência 
na formação da opinião públi-
ca. O último tema foi Política, 
uma solicitação dos próprios 
jovens.
 
 Em Ji-Paraná, a Escola 
já realizou em abril, a III fase 
formativa com o tema Processo 
histórico dos 25 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). A 
próxima fase será de 31 de ju-
lho a 02 de agosto.

 Para Marcos Gomes, 
coordenador do Projeto em Ji
-Paraná, a EC é uma “ferramenta 
para que jovens tornem-se  líderes, 
para agirem em favor de políticas 
públicas infanto-juvenis efi cazes. 
Ela proporciona condições de tor-
narem-se agentes capazes de inci-
direm nas realidades locais, bem 
como, tornarem-se multiplicadores 
e multiplicadoras.” 

“Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho que 
não é cadeia que muda alguém. Eu já fi z muita coisa errada lá fora, 
já usei muita coisa, já andei em muito lugares que não devia. Não 
foi apanhar da polícia que me mudou, não foi medo de cadeia que 

me mudou, o que me mudou foi o amor. Foi o amor da minha família 
(a avó), e o amor que encontrei aqui no Projeto. Se vocês querem 

uma prova de que o que muda um adolescente errado é o amor, aqui 
está a prova, eu sou a prova.”

Maxwell Thales
Adolescente EC Campo Grande

Muitas pessoas confundem ser contra a redução da maioridade penal com “defender a 
impunidade”. Uma situação não tem qualquer relação com a outra. Um adolescente que comete 

ato infracional tem uma lei específi ca que lhe puni, assim como um lugar específi co para “pagar” 
pelo o que fez. Prova disto são as Uneis, que estão abarrotadas de menores de idade.Sou contra 
a redução porque os “senhores dos crimes” passariam a usar adolescentes ainda mais novos e 
receio isso virar uma bola de neve e, consequentemente, um massacre à infância e juventude.
Talvez o Brasil realmente precise de leis mais severas, mas elas nunca irão funcionar direito 

enquanto houver corrupção, má educação, desigualdade social e tanto desrespeito ao próximo.

Mariana Monge,
EC Campo Grande
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