PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

“Os primeiros anos de vida definem tanto o presente quanto o futuro da humanidade”
Documentário: O Começo da Vida

CAMPANHA 18 DE MAIO
O dia 18 de maio faz parte do calendário brasileiro de campanhas do
Governo Federal, escolhido como o DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E
À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL. A data escolhida marca o crime brutal contra
Araceli Cabrera Sánchez Crespo: uma menina de 8 anos de idade que fora mantida em
cárcere, estuprada e morta em Vitória (ES), no ano de 1973.
Neste sentido, desde o ano de 2000, esta data marca o compromisso do
Estado em salvaguardar as vidas e os direitos de crianças e adolescentes (como prevê o
Estatuto da Criança e do Adolescente) que sofrem, cotidianamente, abusos sexuais;
convocando estados, municípios e sociedade civil a participarem desta luta de maneira a
refletir, debater, propor e avaliar as medidas de proteção.
Atualmente, sofremos uma série de retrocessos no que concerne à
proteção à infância e à adolescência, pois, na atual conjuntura, as falas do atual
presidente da República – reiteradas pela Ministra do antigo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (hoje Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos) – reforçam a ideia errônea de que a Educação Sexual nas escolas
estimula sexualmente crianças e adolescentes. Muito pelo contrário: A INFORMAÇÃO
CONTINUA SENDO A PRINCIPAL ARMA PARA COMBATER ESTES CRIMES.
É preciso, mais do que nunca, portanto, o trabalho em conjunto entre
Estado, família e comunidade para orientar as crianças e adolescentes a despeito da
temática para que elas sejam capazes de detectar um abuso sexual e se protegerem. É
preciso, muito mais do que tratar as consequências dos abusos sexuais, prevenir que eles
aconteçam. Afinal, prevenir é sempre o melhor remédio. Porém, quando não é possível
prevenir, devemos acolher, denunciar (através do Disque Direitos Humanos 100) e
procurar ajuda.
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Hoje, o Município de Moju, conta com uma equipe completa de
Assistentes Sociais, Psicólogos e Pedagogos no Centro de Referência Especializado de
Assistência Social que, em parceria com o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário, busca
proteger, acompanhar, encaminhar, orientar e apoiar as vítimas de abuso sexual e suas
famílias na busca pela superação dessa situação e a recomeçar, reescrever seu futuro, se
reinventar.
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