SERÁ QUE REDUZIR A MAIORIDADE PENAL

VAI MESMO DIMINUIR A VIOLÊNCIA?
Muitos políticos e representantes de determinados setores conservadores vem argumentando que a redução da maioridade penal irá solucionar os problemas da segurança pública e da violência.
Mas... Será mesmo?
Sabemos que as causas da criminalidade vão muito além da falta de
punição. O Brasil é atualmente o quarto pais do mundo com maior
população presa, se a impunidade fosse a causa real seríamos um dos
países mais seguros do mundo!
Os adolescentes, quando cometem atos infracionais, também já estão
sujeitos ao cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo a
privação de liberdade, que buscam cobrar a responsabilização pelo
fato e educar para que não ocorra novamente.
Colocá-los dentro do sistema carcerário, que todos sabem já demonstrou sua total ineficácia para ressocializar ou diminuir a criminalidade,
só fará com que iniciem a “vida no crime” cada vez mais cedo.
Será que ainda acreditamos que o sistema carcerário e a prisão resolvem os problemas da criminalidade e da violência?
Mas então, porque será que nenhum desses mesmos políticos estão
falando sobre prevenção da criminalidade e sobre investimento em
educação, saúde, moradia e cultura?

PENSE BEM.
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO O NOSSO FUTURO.

#ReduçãoNãoÉSolução

Apoio:

A LUTA CONTRA A REDUÇÃO
NÃO PODE PARAR!!
Dia 13/07/2015 tem mais!
Nesse dia comemoramos 25 anos da promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), construído democraticamente pela
sociedade para garantir direitos e deveres às nossas crianças e
adolescentes.
Mesmo com a consolidação de novos paradigmas para cuidar e proteger
as nossas crianças e adolescentes, de tempos em tempos, setores
conservadores e minoritários encabeçam campanhas para diminuir e
restringir direitos.
É o caso da PEC 171, proposta de 1993, que quer reduzir a maioridade
penal, priorizando a criminalização dos jovens brasileiros em detrimento
a garantia de direitos básicos. Diante disso, não podemos ficar calados:
a luta contra os retrocessos precisa ser contínua, massiva e articulada!

A FRENTE NACIONAL CONTRA A REDUÇÃO DA MAIORIDADE
PENAL convida a todas/os para o GRANDE ATO CONTRA A
REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E EM DEFESA DO ECA.
Data: 13/07/2015
Concentração: A partir das 13 horas, no Vale do Anhangabaú,
com shows e atividades culturais.
GRANDE ATO: Às 17 horas, na Praça da Sé.

A presença de todas/os é fundamental para defender as crianças e
adolescentes brasileiros e evitar a produção de mais violência na nossa
sociedade!
Apoio:

