
ESQUECER É PERMITIR 
LEMBRAR É COMBATER 

Os anos 90 marcaram um período fundamental 
da luta em defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes em nosso país, no qual a aprovação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em 1990, 
inaugura um novo processo de lutas. 

Neste período ganha força, entre outros temas, o 
enfrentamento à violência e à exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, uma das formas mais brutais de 
violência, ixuto das desigualdades sociais, da discriminação 
de género, raça e etnia, além dos valores machistas e das 
relações de poder fortemente enraizados em nossa 
sociedade. 

Por suas características esta luta demanda ações 
articuladas e de caráter continuado, que assegurem a 
proteção integral à criança e ao adolescente, como 
preconiza o ECA, e rompa com a "cultura" da 
exploração e da violência. 

E neste contexto que se inserem as iniciativas 
produzidas por muitos miUtantes, trabalhadores (as), 
fóruns e centros de defesa, entidades, organizações 
governamentais e não governamentais que atuam na área. 

Na cidade de Campinas, em 2003, num esforço 
concentrado de vários lutadores (as) sociais elaboramos e 
publicamos o Plano Municipal de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto Juvenil. Vale lembrar que muitas 
pessoas e entidades envolvidas há muitos anos já atuavam 
neste trabalho. 

C) Plano Municipal foi construído nos mesmos 
parâmetros do Plano Nacional, orientado pelos eixos: 
Análise da Situação, MobiEzação e Articulação, Defesa e 
Responsabilização, Atendimento, Prevenção e 
Protagonismo Infanto-Juvenil, além de indicadores de 
efetividade e sugestões para implementação segundo a 
realidade e as especificidades de Campinas e da região 
metropolitana. 

Depois de 2 anos de apresentação do Plano, é 
necessário que façamos um balanço e reafirmemos o 
compromisso com sua efetiva implantação. 
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Dia: 18 de maio de 2005 
Hora: 8:00h às 17:30h 
Local: Ceprocamp (Centro de 
Educação Profissional 
de Campinas "Prefeito 
Antonio da Costa Santos") 
Av. Expedicionários, n°145 
Estação Cultura 
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Apresentação 
o P l ano M u n i c i p a l de 

Enfrentamento da Violência Sexual 
Infanto-Juvenil foi elaborado durante as 
comemorações do 18 de maio de 2003, 
em um debate reaUzado na Câmara 
Municipal. 

Ele previa um conjunto de ações 
para a prevenção e o atendimento às 
crianças e adolescentes vítimas da 
violência sexual em Campinas. 

Passados dois anos desse 
documento, cabe-nos agora provocar os 
personagens listados como responsáveis 
por aquelas ações para juntos avaliarmos 
o que avançou ou não, que obstáculos 
encontramos na trajetória de sua 
efetivação e quais as novas orientações e 
compromissos que precisamos assumir 
para o combate à essas situações de grave 
violação de direito, cujas cicatrizes (no 
corpo ou no espírito) nossos filhos não 
devem mais carregar. 

Ao rever esta trajetória, reunimo-
nos aqui para que planejemos o caminho 
a seguir de aqui em diante. 

Nossa juventude merece outro 
presente. 

Programação 
8:00 

8:30 

9:30 

Inscrições 

Abertura 
Hélio de Oliveira Santos 
Prefeito de Campinas 
Richard Pae Kim 
Juiz de Direito da Infância e 
Juventude de Campinas 
Dario Saadi 
Presidente da Câmara 
Municipal de Campinas 

Histórico do Plano e 
Análise de 
Conjuntura 
Municipal 
Paulo Búfalo 
Vereador e Presidente da 
Comissão de Educação da 
Câmara Municipal de Campinas 

10:00 Eixo: Protagonismo 
Adolescentes 

11:00 Eixo: Análise da 
Situação 
Conselho Tutelar de 
Campinas 

11:15 Eixo:MobilÍ2ação 
CMDCA 

11:30 Eixo: Defesa 
Delegacia de Defesa da 
Mulher 

12:00 Almoço 

13:30 Eixo: Atendimento 
Sec. de Saúde e 
Assistência 

14:00 Eixo: Prevenção 
Sec. Educação 

14:15 Análise de 
Conjuntura sobre a 
situação do combate à 
violência sexual infanto 
juvenil em nível 
nacional 
Joseleno Santos 
Comité 
Nacional de Combate 
ao Abuso e à 
Exploração Sexual 
Infanto Juvenil 

15:00 Debate 

16:00 Encaminhamento do 
debate, propostas e 
fechamento dos 
trabalhos 

17:00 Encerramento 


