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toda criança tem direito 
de eStUdar, Brincar e 

deScanSar.

Uma menina foi deixada na caSa de Uma família 
para eStUdar na cidade...



4

o senhor educa essa menina 
pra mim?

claro!

toda criança tem direito à 
proteção contra qUalqUer 

forma de exploração.

maS não foi iSSo o qUe aconteceU...

em VeZ de ir para a eScola, ela ficaVa 
traBalHando naqUela caSa.
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Um dia, o dono da caSa paSSoU a eSpiar 
eScondido a menina tomando BanHo...

e dar preSenteS...

lemBre-Se: “ningUém pode 
Ver oU tocar Uma criança 
oU adoleScente com má 

intenção”.

o que o senhor está 
escondendo?
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oBaaa!!
Um preSente! o que será que 

é? Vou abrir!

aai!! o que o senhor 
está fazendo??

Venha comigo, vai 
ser divertido. mas 
não pode contar 
pra ninguém!

não! eU não 
qUero!

diga não Se algUém Se aproximar 
de VocÊ para tocar SeU corpo e 
pede Segredo!
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e agora?

o que será
de mim?

o que devo 
fazer?

me sinto só...

Socorroo!!!!

estou com 
medo...

eu posso 
contar para 
alguém?

maS... 
Se algUém fiZer iSSo com VocÊ, não 
fiqUe na dÚVida!
conte para Um adUlto de SUa 
confiança.

não gUarde Segredo!



qUem VocÊ pode procUrar?

conSelHo tUtelar é responsável pelo atendimento de 
crianças ameaçadas ou violadas em seus direitos. é composto 
por cinco membros eleitos pela comunidade. esses conselhos 
são importantes peças na rede de proteção da criança e do 
adolescente; recebem denúncias de negligência, maus tratos, 
abusos físicos e sexuais; exploração do trabalho infantil e é 
também instrumento de combate ao comércio e à exploração 
sexual de crianças e adolescentes.
telefone do conSelHo tUtelar em caValcante: 
(062) 3696-1131

políciaS militar, ciVil, federal oU polícia 
rodoViária federal investiga e apura fatos em que 
crianças e/ou adolescentes são vítimas de crimes, inclusive 
denúncias de negligências e maus-tratos, ocorridos no próprio 
âmbito familiar da vítima. 
telefone da polícia: 190

miniStério pÚBlico chamado fiscal da lei, é responsável 
pela aplicação e fiscalização do cumprimento do Estatuto da 
criança e do adolescente (eca). promotores de Justiça têm 
sido fortes aliados do movimento social de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente.
telefone do miniStério pÚBlico: (062) 3494-1083



defenSoria pÚBlica presta assistência judiciária gratuita 
a quem dela precisar, por meio da nomeação de defensores 
públicos ou advogados.

poder JUdiciário (JUStiça) é encarregado de aplicar 
punições em casos de crimes contra os direitos da criança e 
do adolescente.
telefone do poder JUdiciário de caValcante:   
(062) 3494 1130

diSqUe 100  – ligação gratuita e sigilosa. é um canal 
de comunicação entre a população e o poder público para 
denúncias sobre crimes contra os direitos humanos, contribui 
no serviço de proteção à criança e ao adolescente com foco 
em violência sexual.

internet: disquedenuncia@sedh.gov.br
www.denunciar.org.br

denUncie!
não guarde segredo!
queremos ouvir você!



10

proJeto eScUta:
ação integrada no enfrentamento à 

violência contra crianças e adolescentes 
no município de cavalcante - go

o projeto escuta é uma iniciativa do tribunal de Justiça de 
goiás, por meio da corregedoria-geral de Justiça - tJgo/
cgJ, que objetiva o fortalecimento da rede de proteção no 
enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes 
no município de cavalcante - go e comunidades quilombolas 
compreendidas na região. trata-se do desenvolvimento de 
um conjunto de ações integradas voltadas à prevenção, 
proteção e apoio a crianças e   adolescentes em situação 
de vulnerabilidade.




