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Fundada em 1999, a Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil) é o braço  
brasileiro da World Childhood Foundation, criada por S. M. Rainha Silvia 
da Suécia para promover e defender os direitos de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade em todo o mundo. 
A organização, com escritórios na Alemanha, Estados Unidos e Suécia, 
apóia 107 projetos em 14 países.

Carta ao Leitor

Há boas razões para comemorar o 
primeiro semestre  de 2008. Para a 
Childhood Brasil e também para 

todos os que, como nós, trabalham com a cau-
sa da proteção da infância, contra o abuso e a 
exploração sexual.

    A presente edição  de Childhood Notícias 
registra um balanço de fatos positivos. Com a 
criação, no Senado, da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (pág. 6) que investiga a pedofilia, o tema 
ganhou inédita visibilidade. E passou a freqüentar 
mais os noticiários. A despeito do caráter ainda 
apenas denunciatório, um dos benefícios da CPI 
tem sido justamente trazer o debate para o centro 
da agenda política, o que certamente contribuirá 
para ampliar as reflexões sobre a urgência de criar 
soluções preventivas mais consistentes.

   O Na Mão Certa (pág. 8) segue em sua 
trajetória de expansão. Lançado em 2006 para 
mobilizar governos, empresas e organizações 
da sociedade civil, em torno da construção de 
respostas mais eficazes para a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nas estradas, este 

programa da Childhood Brasil vem ganhando 
adeptos entusiasmados em todo o país. O Pacto 
Empresarial, sobre o qual se baseia, já conta com 
mais de 350 empresas signatárias. E as atividades 
de educação e sensibilização só tem feito avan-
çar entre as empresas de transporte e as que 
usam este serviço.

    Em parceria com o Ministério do Turismo e 
a Fundação Getúlio Vargas (SP), a Childhood Bra-
sil intensificou suas ações voltadas para o turismo 
sustentável, participando ativamente (pág.4) dos 
esforços nacionais para a construção de políticas 
públicas de enfrentamento à exploração sexual 
de crianças e adolescentes na cadeia produtiva 
do turismo. No mês de novembro, ocorrerá, no 
Rio de janeiro, a terceira edição do Congresso 
Mundial de Enfrentamento da Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes (pág. 5). 
E a Childhood estará lá – é claro – integrando o 
Grupo de Referência, junto com a sua fundadora, 
a rainha Sílvia da Suécia. Eventos desta magnitude 
costumam ser decisivos para pautar os caminhos 
dos que trabalham com essa causa.

Nunca é demais lembrar

Um primeiro semestre 
de boas notícias

programa da Childhood Brasil vem ganhando 

Um primeiro semestre 

Navegar com
segurança

PROTEGENDO SEUS FILHOS DA PEDOFILIA E

DA PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL NA INTERNET

I N S T I T U T O  W C F  -  B R A S I L

Caminhoneiro,
você pode dirigir por

um Novo Brasil.
Juntos, vamos acabar com a exploração sexual

de crianças e adolescentes nas estradas.

INFORMAR.... diferentes 
públicos, por meio de 
atividades que esclareçam 
sobre o problema e instalem 
a causa na sociedade, 
melhorando o entendimento 
geral sobre ela.

EDUCAR... articulando, 
mobilizando e orientando 
os esforços de diferentes 
públicos envolvidos 
com a causa para um 
enfrentamento mais eficaz.

PREVENIR... com projetos, 
ações e metodologias 
inovadoras e de fácil 
multiplicação, fortalecendo 
as instituições de proteção 
de crianças e adolescentes 
em situação de risco social.

as trÊs linhas de atUaÇÃo da Childhood Brasil:
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Uma das crenças da Childhood Brasil 
é que, dada a amplitude social da cau-
sa do abuso e da exploração sexual de 

crianças e adolescentes, nenhuma solução será su-
ficientemente boa se não for construída a partir de 
alianças intersetoriais.  Por mais bem intencionada 
e preparada que seja, uma organização da socie-
dade civil não tem condições de resolver sozinha 
um problema tão disseminado e de raízes tão 
profundas. Primeiro, porque, ainda que disponha 
de métodos de intervenção, sua ação será sempre 
limitada pelos recursos. E segundo, porque jamais 
conseguirá obter a escala necessária para que suas 
atividades alcancem o maior número possível de 
beneficiários. 

“Esta é uma equação que só fecha com um 
trabalho integrado e baseado em cooperação. 
Contar com recursos de empresas socialmente 
responsáveis e trabalhar em sintonia com as po-
líticas públicas de proteção à infância é o cami-
nho mais eficaz”, admite Ana Maria Drummond, 
diretora-executiva. Em sua análise, governos e 
empresas estão cada vez mais receptivos a parti-
cipar conjuntamente da construção de soluções 
para a causa adotada pela Childhood.  “Estamos 
trabalhando muito bem com governos estaduais e 
municipais, como por exemplo, o de Pernambuco 
e o da cidade de São José dos Campos. Isso nos 
anima a fazer replicar as tecnologias sociais que 
temos desenvolvido para a prevenção do proble-
ma”, entusiasma-se Ana Maria.

A participação das empresas – segundo a 
diretora-executiva - vem aumentando em volume 
e qualidade. Ela cita como exemplos o número 
crescente de companhias que aderem ao Pacto 
Empresarial do Programa Na Mão Certa e o apoio 
cada vez maior de empresas que têm inserido a 
causa em suas atividades de investimento social.

Alianças intersetoriais

Buscando eficácia 
com as parcerias

VeJa a seGUir os depoimentos de dois empresÁrios 
QUe inteGram o Conselho da Childhood Brasil: 

“O trabalho com a Childhood Brasil proporcio-
nou que nos engajássemos de forma participativa 
e contínua na prevenção da exploração sexual de 
crianças e adolescentes e promoção do Turismo 
Sustentável. O sentimento de ‘pertencimento’ à 
causa é compartilhado por todos os nossos colabo-

radores e a parceria é funda-
mentada na construção de 
soluções conjuntas, capazes 
de gerar benefícios para toda 
a sociedade.”  

Gregory Ryan, 
Presidente do Conselho 

da Atlantica Hotels 
International

“Para o  Grupo Malzoni apoiar Childhood Brasil 
é apostar em uma entidade capaz de olhar o tema 
da exploração sexual infantil com maturidade e se-
riedade, rompendo o ciclo de violência estabelecido 
em nossa sociedade. A organização, através de sua 
equipe extremamente qualificada, transformou-se 

em um exemplo do sucesso 
que podemos obter através 
da parceria entre a iniciativa 
privada e uma organização 
social.”

Paulo Malzoni, 
Presidente 

do Plaza Shopping 
Empreendimentos

Ana Maria Drummond, 
diretora-executiva da 
Childhood Brasil
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Com o objetivo de combater a explora-
ção sexual de crianças e adolescentes, o 
Ministério do Turismo criou o Prêmio de 

Responsabilidade Social em Turismo. Esta iniciati-
va, que conta com a parceria da Childhood Brasil 
e do Núcleo de Turismo da Fundação Getúlio 
Vargas, reconhece e distingue as boas práticas 
de empresas e organizações não-governamentais 
voltadas à proteção dos direitos das crianças e 
adolescentes.

Segundo Itamar Batista Gonçalves, coorde-
nador de programas da Childhood Brasil, o en-
frentamento à exploração sexual de crianças e 
adolescentes na cadeia produtiva do Turismo 
requer a união de esforços da sociedade civil, do 
setor público e do empresariado. “Hoje, felizmente, 
temos consolidada uma cultura de co-responsa-
bilidade no setor empresarial turístico. Atuamos 
em parceria no desenvolvimento de projetos junto 
com os governos federal, estadual e municipal. Es-
tabelecemos também meios de cooperação com 
a academia para produção e sistematização do 
conhecimento e com a sociedade civil organizada 
para monitorar e controlar as políticas públicas”, 
afirma Itamar. 

A primeira edição do prêmio, ocorrida em 
abril, distinguiu o Centro Integrado de Apoio Fa-
miliar (CIAF) e o programa Responsabilidade Social 
Posta em Prática (Resposta). Ambas as organiza-
ções realizaram projetos para a implementação de 
Códigos de Conduta visando combater a explora-
ção sexual nas cidades de Recife e Natal.

Com base na idéia de que o enfrentamento 
da exploração sexual de crianças e ado-

lescentes no Turismo exige o envolvimento de 
todos os atores de sua cadeia produtiva, a Chil-
dhood Brasil mantém, desde 2005, uma aliança 
estratégica com a Atlantica Hotels International 
para capacitação dos colaboradores da rede. Ao 
longo de três anos, já foram treinados cerca de 
3,5 mil profissionais em 60 hotéis localizados 
em 14 Estados.

São realizadas sessões de treinamento pre-
sencial e reciclagens via e-learning, focados na 
implementação de um Código de Conduta e de 
um Manual de Procedimentos para a prevenção 
da exploração sexual. A iniciativa prevê ainda a 

inclusão de cláusulas específicas nos contratos 
firmados entre os empreendimentos da rede e 
seus colaboradores e a assinatura de Termos de 
Compromisso junto a seus fornecedores pela pro-
teção dos direitos das crianças e adolescentes.

Os bons resultados da experiência começam 
a se multiplicar por meio de outras parcerias, 
como a realizada com o Grupo ALDAN dos flats 
George V e Address. 

Segundo Itamar, os funcionários da Aldan já 
reconhecem a aplicabilidade dos conhecimen-
tos obtidos nas sessões de formação em seu 
ambiente de trabalho. Além disso, atuam como 
multiplicadores, compartilhando as informações 
com a família, em especial os filhos. 

Turismo Sustentável

Childhood Brasil forma profissionais da rede hoteleira

Governo, terceiro setor  
e empresas, juntos contra 

o turismo sexual

WCFNews4.indd   4 8/28/08   2:52:46 PM



 Childhood Brasil 5

Na sua terceira edição, o Congresso Mundial 
de Enfrentamento da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes será realizado pri-

meira vez no Brasil, entre os dias 25 e 28 de novembro, 
no Rio de Janeiro. O evento, que contará com a presen-
ça da Rainha Silvia da Suécia, fundadora da Childhood 
Brasil, espera reunir mais de três mil pessoas de todos 
os continentes, incluindo 300 adolescentes. 

Segundo Carmen Oliveira, subsecretária da Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), o encontro 
constitui uma oportunidade de integrar os diferentes 
poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário - para que 
as ações de enfrentamento da exploração sexual sejam 
conduzidas na perspectiva dos Direitos Humanos.

Em 1996, a primeira edição do congresso teve sua 
sede em Estocolmo, na Suécia.  O encontro, consi-
derado um marco, definiu como crimes contra a hu-
manidade o abuso e a exploração sexual de crianças 
e adolescentes (inclusive no Turismo), a pornografia 
infantil, e o tráfico de pessoas para fins sexuais.

A mobilização social iniciada no primeiro congresso 
resultou na publicação do Plano Nacional de Enfrenta-
mento da Violência Sexual Infanto-juvenil, instrumento 

de garantia na defesa de direitos de crianças e adoles-
centes no Brasil.

Já a segunda edição ocorreu em Yokohama, no 
Japão, em 2001. Na ocasião, o Brasil apresentou os re-
sultados dos acordos estabelecidos na edição anterior 
e das ações desenvolvidas a partir da cooperação entre 
sociedade civil e o poder público.

Em 2008, o congresso contará com cinco painéis 
em formato de plenária, com a presença de todos 
participantes. Os temas são: Formas de Exploração 
sexual e seus novos cenários; Marco legal e responsa-
bilização; Políticas intersetoriais integradas; Iniciativas 
de responsabilidade social e Estratégias de cooperação 
internacional.  Após as apresentações dos painéis, os 
participantes seguirão para oficinas ou salas de diálogo. 
Nas oficinas, que serão divididas por subtemas, terão 
a chance de aprofundar e rebater as discussões levan-
tadas nos painéis com a ajuda de um moderador. Já 
as salas de diálogos, que acontecerão paralelamente às 
oficinas, serão divididas por segmento / afinidade de 
público, como, por exemplo, com parlamentares.

Site do Congresso: www.iiicongressomundial.com

Congresso no Rio

Brasil sediará encontro 
mundial sobre exploração sexual

A Childhood Brasil integra o 
Grupo de Referência do III 

Congresso Mundial de Enfren-
tamento da Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. O 
Comitê Organizador Central 
compõe-se de representantes 
do governo brasileiro, da Ecpat 
(Articulação Internacional contra 
Prostituição, Pornografia e Tráfi-
co de Crianças e Adolescentes), 
Ecpat Brasil, UNICEF (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância), 
Grupo NGO (ONGs pela Con-
venção dos Direitos da Criança), 
além dos Governos da Suécia e 
do Japão – que sediaram os I e 
II Congressos respectivamente, 
como consultores permanentes.

Childhood Brasil 
no GrUpo de referÊnCia
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Senado 
investiga 

abusadores 
do mundo 

virtual

No último mês de março, o Senado Fe-
deral criou uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito para investigar a pedofilia 

na Internet. Desde então, já foram identificadas 
cerca de 500 casos, a partir do cruzamento de 
informações relacionadas a 3.261 álbuns priva-
dos do Orkut. Segundo a SaferNet, organização 
parceira da Childhood Brasil, os criminosos se 
valem do sistema de privacidade da comunidade 
de relacionamento para compartilhar fotos de 
pornografia infantil em ambiente restrito apenas 
a contatos adicionados ao seu perfil.

Com base em denúncias recebidas entre o dia 
29 de novembro de 2007 e 31 de março de 2008, 
a Safernet realizou seis mil screenshots (capturas 
de tela) de perfis de internautas, registrando seus 
dados pessoais. Quebrado o sigilo dos usuários, 
a CPI apura os responsáveis pela divulgação de 
imagens ou os suspeitos de abuso on-line para 
solicitar o indiciamento dos envolvidos.

Diante do crescimento de crimes com o uso 
do Orkut, o Google, mantenedor do site de rela-
cionamento, comprometeu-se a implementar um 
conjunto de medidas. Entre elas, incluem-se um 
filtro de imagens capaz de impedir a divulgação 
de conteúdo criminoso, a preservação do registro 
de computadores utilizados para o acesso por seis 
meses e a disposição em firmar acordos internacio-
nais para o combate aos casos na Internet. 

Desde 2006, o Orkut tem sido o campeão de 
denúncias de pornografia do Ministério Público 
Federal de São Paulo. Em 2007, dos 355 novos pro-
cedimentos judiciais encabeçados pela instituição 
nessa área, 287 referiam-se ao site.

Rosana Camargo de Arruda Botelho

No ano em que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) 
completa 18 anos, a CPI da Pedo-

filia apresenta-se como uma grande chance 
de o país implementar, pelo menos em par-
te, o Plano Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto-Juvenil, lançado 
em 2000.

Se todo o esforço dos integrantes des-
sa Comissão, que reuniu procuradores da 
república, delegados federais, consultores 
legislativos e especialistas de vários estados, 
se consubstanciar em dispositivos e leis efi-
cazes no combate a pedofilia, então teremos 
evoluído de forma definitiva.

Mas algumas “armadilhas” precisam ser 
evitadas. A primeira delas é a tentação de ir 
pelo caminho da criminalização da pedofilia. 
Isto seria um equívoco gigantesco, visto que 

CPI da pedofilia Opinião

Prevenção e puni  ção devem caminhar juntas
não podemos condenar quem é portador de 
uma doença, mas sim condenar quem comete 
um crime (seja ele doente ou não). 

A justiça deve dispor de todas as ferramentas 
para dar celeridade aos casos de violência sexual 
contra crianças e adolescentes. Mas, também é 
preciso pensar em ações que ultrapassem a puni-
ção, como programas de tratamento dos crimino-
sos. Do contrário, sempre teremos reincidentes. 

A prevenção é outro aspecto importante a 
ser desenvolvido. Para citar um bom exemplo, 
os provedores de Internet e as empresas que 
fornecem serviços e conteúdos já estão sendo 
convocados a compor, juntamente com as or-
ganizações da sociedade civil e o governo, uma 
grande aliança para trabalhar no esclarecimento 
da população sobre como fazer um uso mais 
seguro desta ferramenta.

Deve-se, ainda, assegurar a efetivação das 
propostas que forem elaboradas por meio dessa 
CPI para que esse trabalho exaustivo não seja 

Desde abril de 2007, a Childhood Brasil 
apóia financeiramente a Central Na-

cional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, 
operacionalizada pela SaferNet. Único serviço 
na América do Sul que recebe as denúncias 
de crimes de pornografia infantil cometidos 
na Internet, ela está no ar há três anos. Hoje 
conta também com o suporte da Procurado-
ria da República de São Paulo que centraliza 
o recebimento de acusações.
Somente no primeiro semestre de 2008, o 
serviço recebeu 27.833 denúncias de abuso on-
line e pornografia infantil na Internet, quase 

o dobro do mesmo período do ano passado, 
quando foram registrados 14.465 casos.
Segundo Carolina Padilha, coordenadora 
de projetos da Childhood Brasil, o combate 
ao abuso on-line e à pornografia infantil na 
Internet tem sido crescente desde 2006. Mas, 
infelizmente, ainda são poucas as organiza-
ções que elegeram o tema como prioritá-
rio em suas agendas de trabalho. Além da 
SaferNet e da Childhood Brasil, ela destaca 
a atuação da Censura.com. “Por parte dos 
órgãos governamentais, temos o Ministério 
Público Federal e a Polícia Federal que vêm 

Uma central de denúncias a serviço do País
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Além de apoiar a Central de Denúncias 
dos Crimes Cibernéticos, a Childhood 

Brasil promove outras ações de prevenção ao 
abuso sexual on-line e à pornografia infantil 
na Internet, como a distribuição da cartilha 
Navegar com Segurança. Escrito em linguagem 
direta e de fácil compreensão, o texto orienta 
pais, educadores e responsáveis sobre o uso 
adequado da Internet, fornecendo informa-
ções importantes para que eles saibam como 
funciona a rede, evitem o acesso a conteúdos 
de pornografia infantil e protejam seus filhos 
do envolvimento com abusadores e outros 
criminosos virtuais. Hoje, a organização trabalha 
a 2ª edição dessa cartilha.
A Childhood Brasil também participa da Comis-
são de Trabalho Proteção à Criança na Internet, 

coordenada pelo Comitê Gestor da In-
ternet no Bra-
sil (CGI.br). Ao 
integrar esse 
grupo, procura 
contribuir com 
a discussão de 
ações interseto-
riais, garantindo 
um ambiente 
mais seguro para 
a navegação na 
Internet pelas 
crianças e ado-
lescentes brasi-
leiros.

Childhood Brasil

são de Trabalho Proteção à Criança na Internet, 
coordenada pelo Comitê Gestor da In-

sil (CGI.br). Ao 
integrar esse 
grupo, procura 
contribuir com 
a discussão de 
ações interseto-
riais, garantindo 
um ambiente 
mais seguro para 
a navegação na 
Internet pelas 
crianças e ado-
lescentes brasi-
leiros.

Prevenção e puni  ção devem caminhar juntas
esquecido na 
f ila de emen-
das e leis que 
precisam ser 
votadas, como 
ocorreu com a 
última CPMI 
que tratou do 
tema da explo-
ração sexual 
contra crian-
ças e adoles-
centes.

Ferramen-
tas de controle 

tecnológico de última geração, por conta disso, 
já estão sendo trazidas ao país, exatamente para 
proteger os usuários mais jovens, e corrigir defor-
mações da Rede, compensando um pouco a falta 
geral de punição para crimes cibernéticos contra 
os direitos humanos. 

Há também que lembrar a necessidade de 
controle maior sobre as chamadas “lan houses”, 
que já representam um movimento de mais de 
US$ 10 bilhões por ano no país, operam sem 
supervisão ou regras específicas, e não permitem 
cuidados especiais de pais e professores. 

Uma coisa é certa: há muito trabalho a ser 
feito e a CPI da Pedofilia está nos saindo melhor 
que a encomenda. O momento é oportuno para 
a vigilância a fim de não permitir que ela se trans-
forme em apenas mais um “espasmo” de justiça, 
sem conseqüências práticas ou leis específicas, 
justas, rápidas e aplicáveis.

* Rosana Camargo de Arruda Botelho 
é presidente do Conselho Deliberativo 
da Childhood Brasil, organização criada 
pela Rainha Silvia, da Suécia, que há 
nove anos trabalha pela proteção da 
infância, contra o abuso e a exploração 
sexual em nosso país.

desenvolvendo uma 
série de iniciativas de 
combate aos crimes 
já denunciados e de investigação de redes 
criminosas organizadas no Brasil. A SEDH [Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos] tam-
bém tem participado da construção de novas 
estratégias de enfrentamento”, afirma. 
Para Carolina, a iniciativa privada também 
tem se mobilizado para colaborar tanto nas 
ações de sensibilização dos usuários, quanto 
na cooperação com a investigação dos crimes 
já denunciados.

a partiCipaÇÃo da Childhood Brasil 
no ComBate a Crimes na internet
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Caminhoneiros são 
capacitados como agentes 

de proteção
Lançado em novembro de 2006, o Programa 

Na Mão Certa nasceu com a missão de mo-
bilizar governos, empresas e organizações 

para um enfrentamento mais eficaz da exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes nas 
rodovias brasileiras. Uma de suas ações principais 
foi a elaboração de um pacto empresarial para 
envolver e incentivar empresas a adotarem medi-
das para erradicar o fenômeno em seus negócios 
e cadeia produtiva. 

Programa na Mão Certa

trÊs Grandes oBJetivos

1-Articular os três setores para fortalecer 
a parceria em busca de soluções eficazes 
para enfrentamento da exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes.

2-Educar os caminhoneiros para que eles se 
transformem em agentes de proteção.

3- Fortalecer o sistema de proteção a crian-
ças e adolescentes, principalmente as que 
estão em situação de maior risco social.

Em 19 meses, o balanço 
não poderia ser mais alen-
tador. “Já temos 350 em-
presas signatárias. Há um 
movimento importante 
em torno da causa. Isso é 
uma demonstração clara 
de que o setor produtivo 
e o de transportes já não 
estão mais dispostos a 
conviver com o problema”, 
afirma Carolina Padilha, co-
ordenadora de programas 
da Childhood Brasil.

A exploração sexual afeta, segundo a OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), algo 
em torno de 100 mil crianças e adolescentes ao 
longo das estradas brasileiras. E uma série de fa-
tores pode levar caminhoneiros a se tornarem 
usuários das redes criminosas de exploração. Não 
por outro motivo, como parte do Na Mão Cer-
ta, a Childhood Brasil desenvolveu um progra-
ma específico para conscientizá-los e educá-los, 
transformando-os em agentes de proteção. A 
experiência tem dado certo.  Muitas empresas 
signatárias utilizam este programa de formação 

continuada em suas ações regulares de treinamento. 
Para Carolina Padilha, o que torna o Na Mão Certa 
diferenciado é o fato de que ele reúne empresas 
de diferentes portes, ramos de atividades e cul-
turas organizacionais em torno de uma causa 
de interesse nacional. “Cada uma, a sua maneira, 
busca cumprir com os compromissos assumidos 
no Pacto. Não existe uma ŕeceita de boló  que Fo
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o QUadro da violÊncia seXUal 
nas estradas Brasileiras

• Segundo levantamento realizado pela 
Polícia Rodoviária Federal (2007), existem 
1.81 pontos de risco de exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas rodovias federais. 
Todas apresentam incidência do problema;

• A Pestraf (Pesquisa sobre Tráfico de Mu-
lheres, Crianças e Adolescentes para Fins 
de Exploração Sexual Comercial no Brasil) 
identificou 241 rotas nacionais e internacio-
nais para fins de exploração sexual e tráfico 
de seres humanos. No levantamento das in-
formações, constatou-se que caminhoneiros 
podem ser facilitadores do tráfico interno 
(nacional) e muitas vezes são clientes das 
redes de exploração.

• A pesquisa “O Perfil do Caminhoneiro 
no Brasil”, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, realizada com o apoio da 
Childhood Brasil, revela que a maioria dos 
caminhoneiros possui baixa auto-estima 
(75%), tem em média 38 anos de idade e 15 de 
profissão. Oito em cada dez realizam viagens 
que cortam estados, o que os faz ficar cerca 
de 20 dias por mês fora de casa. E 37% deles 
admitiram já ter feito sexo comercial com 
criança ou adolescente.

funcione para todos. Mas estamos trabalhando no 
monitoramento de todas essas experiências para 
poder organizar um banco de boas práticas que 
sejam efetivas no enfrentamento da exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas estradas”, 
ressalta.

Dois bons exemplos de participação ativa são 
a Gerdau e a C&A. Signatário do Pacto desde a 
sua criação, o Grupo Gerdau divulga o Na Mão 
Certa em todas as suas unidades industriais, para 
motoristas e também para os seus 37 mil funcio-
nários. Por meio de um comitê de responsabili-
dade social, os colaboradores realizam, volunta-
riamente, a gestão do programa e acompanham 
os resultados alcançados nas mobilizações junto 
aos caminhoneiros. Todas as ações são conduzidas 
sob a coordenação do Instituto Gerdau.

Outra iniciativa importante da empresa foi a 
inclusão do programa  nas ações de treinamen-
to dos caminhoneiros, ao lado de temas como 

segurança, qualidade 
e meio ambiente. Para 
implantá-lo, um comitê 
estendido de logística 
elaborou um plano de 
ação ao longo de suas 
reuniões bimestrais. 

Também visando orientar os caminhoneiros, a 
C&A criou um Projeto de Educação Continuada 
para formação de multiplicadores. Em outubro de 
2007, a empresa promoveu a “Semana C&A Na 
Mão Certa”, da qual participaram 242 motoristas 
e 20 das 24 empresas de transporte terceirizadas 

que atendem a companhia. Durante o evento, os 
motoristas participaram de workshops sobre o 
papel de cada um no enfrentamento à exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas estradas. 
Todos receberam um bottom com a inscrição 
“Diga Não à Exploração Sexual Infantil”, sendo 
estimulados a atuar como agentes de proteção 
de crianças e adolescentes. 

Agora a C&A planeja distribuir os Guias Na 
Mão Certa para Caminhoneiros, uma das prin-

cipais ferramentas de 
educação continuada do 
programa. Além disso, 180 
caminhões que transpor-
tam mercadorias da em-
presa receberam adesivos 
contendo mensagens de 
enfrentamento à explora-
ção sexual de crianças e de 
adolescentes.

E m  20 0 8 ,  a  C & A 
pretende realizar uma 

pesquisa interna com motoristas para avaliar o 
grau de entendimento, compromisso e partici-
pação no programa. Outra medida, já em fase 
de implantação, corresponde à adoção de uma 
cláusula de compromisso com o Programa Na 
Mão Certa nos contratos com todas as transpor-
tadoras credenciadas pela empresa. Entre as novas 
cláusulas, destacam-se tópicos relacionados com 
a assinatura do Pacto, a divulgação do programa 
entre todos os motoristas que atendem a C&A e 
o apoio a projetos de reintegração de crianças e 
adolescentes vítimas de exploração sexual.
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 10 Childhood Brasil

Para a Childhood Brasil, a imprensa é uma 
importante aliada na defesa dos direitos 
da criança e do adolescente na medida 

em que forma opinião da sociedade. Veículos de 
comunicação e jornalistas são, por esse motivo, 
parceiros fundamentais no seu esforço de informar 
para educar sobre o abuso e a exploração sexual 
infanto-juvenil e trabalhar pela prevenção. 

    Há dois anos, desde que decidiu exercer 
o papel de difusora de informação, a Childhood 
Brasil tem sido fonte preferencial para matérias 
jornalísticas sobre o tema. Em 2007, suas idéias, 
projetos e ações foram destacados em reporta-
gens de jornais, revistas, rádio, televisão e internet, 
atingindo um público de mais de seis milhões de 
pessoas. O mesmo vem ocorrendo no primeiro 
semestre de 2008, com o aumento significativo 
da cobertura do assunto. “Entendemos o rela-
cionamento próximo com os jornalistas como 
parte de nossa missão e responsabilidade. Informar 
bem e com qualidade de idéias e conceitos é um 
instrumento decisivo na solução do problema. 
Nunca é demais lembrar que a divulgação desse 
tema, historicamente envolto em silêncio, pode 
contribuir para gerar indignação, pressionar os di-
ferentes púbicos envolvidos por atitudes concretas 
e produzir mudança de consciência na sociedade”, 
afirma Ana Maria Drummond, diretora-executiva 
da Childhood Brasil. 

Segundo Ana Maria, um bom exemplo de ini-
ciativa da Childhood Brasil é o Concurso Tim Lo-
pes de Investigação Jornalística. Feito em parceria 
com a Andi (Agência de Notícias dos Direitos da 
Infância), o concurso visa estimular e qualificar 
a cobertura dos profissionais de imprensa sobre 
a temática da violência sexual contra crianças e 
adolescentes. 

Organização vira fonte 
preferencial para jornalistas

Ao contrário de ações similares, que cos-
tumam premiar matérias já publicadas, o Tim 
Lopes distingue e apóia a realização de pautas 
de jornalismo investigativo. Para concorrer, as 
sugestões de reportagem devem ter como foco 
questões relevantes para o esclarecimento do 
abuso ou da exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. De preferência, preci-
sam estar sob uma ótica de promoção e defesa 
de direitos, avaliando a eficácia das políticas 

Childhood Brasil na mídia

públicas em nível local e federal, bem como a 
dotação orçamentária para que tais políticas 
sejam realizadas.

O concurso já está em sua 4ª edição e é 
aberto a trabalhos em mídia impressa, on-line, 
alternativa, rádio e televisão. Além de supor-
te financeiro, os vencedores recebem ainda o 
apoio de consultores contratados pela ANDI e 
pela Childhood Brasil para orientá-los durante a 
produção das reportagens. 
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Childhood define 
novas estratégias para 

captação de fundos

Em nove anos de existência, a Childhood 
Brasil já beneficiou mais de 700 mil pes-
soas, entre crianças, adolescentes, famílias 

e gestores de governos e de organizações da so-
ciedade civil, em 16 Estados. Seus 63 projetos e 11 
programas estratégicos, baseados no trinômio 
informar-educar-prevenir, têm recebido recursos 
da ordem de R$ 13,6 milhões, advindos da doação 
de pessoas e empresas em todo o mundo. Só em 
2007, foram investidos R$ 2,5 milhões. 

Constituída como OSCIP (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público), a Childhood 
Brasil está apta a receber doações de pessoas ju-
rídicas e físicas.  Para doadores pessoa jurídica, 
a legislação prevê –como se sabe -- a dedução 
de imposto de renda no limite de 2% do lucro 
operacional bruto.

Além disso, outra fonte de captação de re-
cursos são os eventos, como, por exemplo, o já 
famoso “Jantar Beneficente”, realizado a cada dois 

como aPoiar a 
childhood Brasil?

• Informando-se sobre a causa e o 
trabalho da organização para divulgá-
los em sua comunidade ou no seu 
círculo familiar e de amigos.

• Fazendo doações em dinheiro.

• Convencendo a empresa em que você 
trabalha a apoiar financeiramente 
a organização e a participar de seus 
programas.

• Participando dos projetos e ações.

Para mais informações, acesse
www.wcf.org.br.

Mobilizando recursos

anos, com a presença da Rainha Silvia da Suécia. O 
último encontro, ocorrido em 2007, reuniu cerca 
de 650 convidados, representantes dos diferentes 
segmentos da sociedade. Para participar dele, as 
empresas compram convites e/ou cotas de pa-
trocínio. Parte dos recursos que utiliza para suas 
atividades vem da Childhood Internacional 
(Alemanha, EUA e Suécia) e de ações e campa-
nhas de captação realizadas por seus parceiros, 
como o leilão silencioso e as campanhas nos 
hotéis da rede Atlantica Hotels e a doação de 
pontos no programa da Membership Rewar-
ds da American Express.

Com base em um plano de captação, 
cujo objetivo é ampliar o ingresso de recur-
sos para dar suporte à expansão de sua atu-
ação, a Childhood Brasil espera diversificar 
as fontes de financiamento já a partir de 
2008, incluindo a realização de um leilão de 
vinhos raros e eventos de menor porte.
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Pela proteção da infância, contra o abuso e a exploração sexual

QUem aPÓia a childhood Brasil

parCeiros operaCionais

orGaniZaÇÕes parCeiras

parCeiros tÉCniCos
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