
                                                     

                                             NOTA PÚBLICA

O  Comitê  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência  Sexual  de  Crianças  e  Adolescentes ,

organização formada por  entidades da sociedade civil  e  organizações públicas  que compõem o

Sistema de Garantia de Direitos, reunido no dia 21/09/2022, diante do caso de violação de direitos

da criança de 11 anos, de ampla repercussão nacional, informa que, no caso em foco, todas as

medidas  pertinentes  foram  adotadas  para  garantir  os  seus  direitos  e  cessar  imediatamente  a

situação de violação.

Diante do caso, os órgãos da rede de proteção adotaram todas as providências legais para

garantir o atendimento adequado, ágil e humanizado da criança e de sua família, sendo as medidas

judiciais adotadas pelos órgãos correspondentes.

Nesse momento, o caso encontra-se judicializado, ocorrendo em segredo de justiça, para a

proteção da integridade e da intimidade da vítima e de sua família, conforme garante a Constituição

Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A violência sexual  contra crianças e adolescentes constitui  uma grave violação de direitos,

ensejando a atuação individual e coletiva na criação de uma cultura e ambiente de proteção para

nossas crianças, em seus lares, na comunidade e nos espaços públicos, através de sensibilização,

prevenção e redução de danos, quando for o caso.

Ressaltamos a importância do tratamento e veiculação adequados das informações dos casos

de violência, garantindo-se o respeito à dignidade da pessoa humana, em especial de crianças e

adolescentes vítimas de violência e suas famílias.

Teresina, 26 de setembro de 2022.



Ação Social Arquidiocesana – ASA

União Brasileira de Mulheres

Centro da Juventude Santa Cabrini

Fórum DCA Estadual

Fórum DCA Teresina

Plan Internacional Brasil

Ouvidoria Geral de Defensoria Pública

Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção – CRIA

Centro de Apoio Operacional de Defesa da  Infância e Juventude – CAODIJ/Ministério Público

do Estado do Piauí.

IV Conselho Tutelar de Teresina

V – Conselho Tutelar de Teresina

Gerência de Direitos  Humanos – SEMCASPI.

ANBEAS – Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA – PI.

APAC – Núcleo da Criança e do Adolescente

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Públicas Integradas – SEMCASPI.


