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"Promoção da Cultura da Paz, Cidadania e Direitos Humanos. E na 
Prevenção/Promoção de Saúde."

Jo Le Ke Lu

Nesta edição você vai contar com o Quarteto "JoLeKeLu"!

Olá! Seguimos com você na pandemia... 
Em foco: a Criança e o Adolescente...



Olá! Trazemos pra você alguns lembretes, em relação aos direitos da criança 
e do adolescente, conforme constando no Estatuto da Criança e do 

Adolescente: ECA... Ele "nasceu" em 13/07/1990...

Nossa! Ele vai 
fazer 31 anos 
neste ano de 

2021!

É mesmo! Ah, o ECA, é o principal 
instrumento normativo no nosso País que está 
voltado ao público: criança e adolescente.

Isso, JP! Ele trata da proteção 
integral da criança e do 

adolescente. 

Sim. O ECA vê a criança e o 
adolescente como sujeitos de 
direitos, os quais estão em 

condição peculiar de 
desenvolvimento, devendo ser 

tratados com prioridade absoluta. 
Portanto, usufruindo de 
condições para o pleno 

desenvolvimento deste público, 
além de estar a salvo de 

discriminação, exploração e 
violência, ou seja, a salvo de 

violação de direitos.



!

No artigo: Art. 227 da Constituição Federal em vigor, de 1988, 
consta, nos termos da Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 65, de 2010:
"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão."



!

Observe o que consta no artigo 4º do ECA:
"É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária."



“a)primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias;"

“b) precedência de atendimento 
nos serviços públicos ou de 

relevância pública;"
"c) preferência na formulação e na 

execução das políticas sociais 
públicas;"

"d) destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude".

Amiguinhos, no parágrafo único do artigo 4º trata em detalhes do que 
compreende esta garantia:



!

Amiguinhos, o ECA concretiza uma construção feita 
coletivamente, ou seja: pelo governo e pela sociedade civil. 

Portanto, no empenho conjunto de todos os atores sociais do 
governo e da sociedade, em favor da criança e do adolescente. E 
pra zelar pela efetivação de cada direito deste público alvo há a 
necessidade de um trabalho coletivo do governo e da sociedade 
civil, onde cada qual, é responsável por seu papel no contexto.



!

Ah, numa  situação de violência, de violação de direitos da criança 
e do adolescentes, em conformidade com o art. 13 do ECA,

comunique  imediatamente/ obrigatoriamente ao Conselho Tutelar 
para as devidas providências.

Socializando com vocês os telefones dos Conselhos Tutelares 
da nossa Cidade, da PMCG:

Conselho Tutelar:      
I- (22) 98829- 4368.      
II- (22) 98826- 4225.      
III- (22) 98826- 4221.     
IV- (22) 98826- 4231.      
V- (22) 98829- 4362.



!

A pandemia continua aí sendo pra todos nós um desafio diário no 
que diz respeito ao enfrentar da referida. É preciso continuarmos 
seguindo as orientações das autoridades sanitárias e municipais e 
da Organização Mundial da Saúde - OMS. Continuemos usando: 

máscara, álcool e higienizando as mãos e etc.

A saúde é além da ausência de doença. A 
saúde é o resultado de condições gerais 
da vida do brasileiro, do trabalho e da 
dinâmica entre as relações: sociais, 

econômicas e políticas da nossa Nação 
Brasileira. 



Vamos descontrair revisando e caçando palavras?!
Localize DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

sobre os quais falamos nesta edição:




