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18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso 

e Exploração Sexual de crianças e adolescentes, 

data definida pela Lei nº 9.970/2000, em memória à 

menina Araceli Crespo, que com 08 anos de idade, foi 

sequestrada, drogada, violentada, assassinada e 

carbonizada no ano de 1973.  Em todo Brasil as entidades 

que atuam junto às crianças e adolescentes realizam 

atividades ao longo do mês de maio para mobilizar, 

sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a 

participar da luta em defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes, e garantir o direito ao desenvolvimento de 

forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração 

sexual. 

Na unidade de Curvelo: em parceria CEC-

Bom Pastor, CESADIC e Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social encaminharam 

vídeos informativos para as crianças adolescentes e 

suas famílias, atividades interativas, e ao final 

aconteceu uma linda passeata virtual. 

 

 

 

 

 

 

  Na unidade de Serra: também teve articulação 

em rede para divulgar informações, movimentar discussões 

e evidenciar o assunto. Além dos vídeos e materiais enviados 

para as crianças e famílias atendidas. A equipe foi até as 

unidades de saúde e em um supermercado do bairro de 

Jardim Carapina para informar as pessoas. 

 

Mobilizações pelo 18 de maio no CEC   

Bom   Pastor   de   Curvelo  

e no  Projeto Vida Padre Gailhac de  Serra 
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O mês de maio foi só alegria! Cada criança e 

adolescente atendido recebeu um kit com materiais 

escolares, contendo caneta, caderno, lápis de escrever 

e de colorir, borracha, régua, apontador, giz de cera e 

outros insumos necessários à realização das 

atividades escolares e das atividades propostas pela unidade 

e ainda jogos sociopedagógicos (de tabuleiro). Teve também 

um kit com materiais de limpeza para as famílias. A ação foi 

o resultado de uma parceria entre a unidade socioassistencial 

e o MPDFT/Promotoria de Justiça de São Sebastião, com o 

projeto intitulado “Ampliando Conhecimento e Promovendo 

Participação”.  

 

  

 

           

 

 

 

   

   

 
 

A meninada de Ubá está com tudo! No mês de maio, mesmo em formato remoto, 

a unidade teve a oportunidade de oferecer as oficinas de: Capoeira, Hip Hop (grafite e dança) 

e Teatro, contempladas no projeto “Dança e Roda: Arte e Vida” financiado com recursos, do 

Fundo da Infância e Adolescência (FIA) via Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Ubá (CMDCA).  

 

           

Com as devidas adaptações para o sistema remoto, vídeo-oficina 

e encontros virtuais, as atividades estão acontecendo e com boa 

participação das crianças e adolescentes. Ministradas por 

profissionais experientes e com perfil para o trabalho social, as 

oficinas estão promovendo a evolução artística, cultural e cidadã 

dos participantes, além de seguir fortalecendo os vínculos entre 

unidade e atendidos neste cenário desafiador. 

Parceria com o Ministério Público beneficia 

crianças e adolescentes do Projeto Vida 

Padre Gailhac de São Sebastião 

 

Parceria com o município possibilita realização de novas oficinas no 

Projeto Vida Maria de Aquino de Ubá 
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Neste mês de maio as crianças e adolescentes ficaram ainda mais sabidos/as e se divertindo. 

Foram produzidas atividades que envolveram: a técnica das cores quentes e frias; a produção de 

diversos origamis, um quebra cabeça do ECA, e um show de porta copos que foi confeccionado através 

de um tear de papelão.  

 

A mãe de uma criança atendida fez o seguinte 

relato: “Eu amei a atividade com tear. Consegui fazer!”. Ela sofreu um acidente de moto e 

acabou perdendo um dos braços, há algum tempo. O retorno desta mãe, ao mesmo tempo 

em que aqueceu o coração da equipe, também a desafiou a produzir, a partir 

de agora, atividades que também sejam inclusivas.                            

                                        Vamos aguardar! 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

Atividades do SCFV  no Projeto Vida 

Padre Gailhac de Belo Horizonte 

 
 “Dediquemo-nos às pessoas 

que nos são confiadas.” 
Pe. Gailhac 

* Notícias publicadas no site           
www.rscmb.com.br durante o mês de maio. 

 


