
Em 18 de maio é comemorado o Dia Nacional do Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes.  A data foi escolhida em alusão ao “Caso 

Araceli”, que aconteceu no ano de 1973, na cidade de Vitória 

(ES). Um crime completamente bárbaro que chocou todo o 

país e até hoje permanece impune.  

 

Por conta da data, as ações contra o abuso 

e a exploração sexual  infantil foram 

intensificadas em nossos projetos e nas comunidades. 

Contamos com o apoio do Conselho Tutelar da zona 

Centro Oeste de Manaus, das escolas Municipais EMEF Mª 

das Graças, CEMEI Hermann Gmeiner, da Secretaria de 

Segurança Pública e da ONG Nascer. Abaixo, saiba mais 

sobre algumas dessas ações. 

Diante da pandemia, as atividades do 

projeto Cuida Bem de Mim são realizadas 

de forma remota. A iniciativa apoia 

famílias que possuem crianças 

diagnosticadas com o Transtorno do 

Espectro Autista.  

 

Em junho, por meio da utilização 

de figuras, a equipe desenvolveu 

atividades de autoconhecimento 

corporal com as crianças, incentivando o 

uso do tato para o aprendizado.   

 

Para os responsáveis, as orientações 

foram sobre os sinais de abuso 

sexual, ressaltando características da 

mudança de comportamento 

das  crianças e adolescentes.  

Em alusão ao Dia Nacional do 

Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, 

nossa equipe visitou famílias como a 

da Sra. Yesmilig Lopes, assistida no 

projeto de fortalecimento Família e 

Cidadania.  

As crianças e adolescentes foram 

orientados sobre como diferenciar 

toques de afeto de toques 

abusivos, e como pedir ajuda em 

caso de perigo.   

Os adultos também receberam 

informações a respeito do tema, com 

foco no cuidado e na proteção de 

seus filhos. Logo após a 

conversa, foram realizadas atividades 

lúdicas de desenho e pintura com as 

crianças.  
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Em parceria com o Centro Tecnológico do Amazonas – 

CETAM, os participantes do projeto Juventudes 

Digitais realizaram um curso de Informática Básica. A 

formação foi virtual e a nossa 

organização disponibilizou tablets com acesso à internet.  

O projeto visa a integração de diferentes áreas de 

ensino, preparando os jovens para o mundo de trabalho 

e incentivando a inclusão digital.   

Atendendo ao cronograma de ações voltadas à Politica de 

Proteção Interna – Salvaguarda, realizamos de forma 

retoma uma roda de conversa com os jovens do projeto 

Juventudes Digitais, com o tema “Prevenindo o Abuso e  

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. O 

encontro teve como objetivo sensibilizar o público atendido a 

denunciar qualquer tipo de violação dos direitos, 

desenvolvendo o protagonismo juvenil.    

 

Em maio, foi produzido um vídeo com temáticas de 

prevenção ao abuso e à exploração sexual 

infantil, com a participação de jovens assistidos em 

nossos projetos. Ao final da produção, o vídeo foi 

enviado via WhatsApp.  

A ação beneficiou 120 pessoas, entre crianças, 

adolescentes e famílias, e teve como objetivo 

sensibilizar a comunidade quanto a temática.   

O projeto Novos Horizontes continua a todo vapor e irá 

atender mais 30 jovens em Manaus, totalizando 60 

participantes. A equipe da Aldeias Infantis tem realizado 

entrevistas com os jovens e suas famílias para identificar 

seus perfis e necessidades.  

O objetivo da iniciativa é qualificá-los com cursos 

profissionalizantes, de acordo com suas áreas de 

interesse. Em junho também foi feita uma roda de 

conversa virtual sobre a prevenção do abuso sexual.   
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Nos dias 13 e 19 de maio, a Aldeias Infantis SOS, por meio 

dos projetos “Trilha da Cidadania” e “Família e 

Cidadania” realizou rodas de conversa com crianças, 

adolescentes e seus familiares, abordando seus direitos e 

conscientizando-os sobre a prevenção do Abuso 

e da Exploração Sexual  infantil.  

Agradecemos o apoio da equipe técnica e 

dos educadores sociais da nossa organização, do Conselho 

Tutelar da zona Centro Oeste de Manaus, da Secretaria de 

Segurança e da ONG Nascer.    
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