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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 246/2021 

Data: 22/04/2021 

Assunto: Campanha de prevenção ao abuso e violência contra crianças e adolescentes  
 

 Prezada gestora / prezado gestor 
 
 
Esperamos encontra-lá/o com saúde, especialmente protegida/o dos problemas causados por 
essa pandemia. 
 

CAMPANHA “NÃO SE CALE” E A PARCERIA COM A REDE DE PROTEÇÃO 
  
  
O Canal de Desenvolvimento Profissional veiculará a partir do dia 26.04, programas com o apoio 
do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da  
 
 

“Campanha de prevenção ao abuso e violência contra crianças e 
adolescentes” 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QnPtbinOzgzMbkOi1B2H_-zk22U_KzQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnPtbinOzgzMbkOi1B2H_-zk22U_KzQ_/view?usp=sharing
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Preocupados com o possível aumento nos números de casos de abuso e violência 
contra crianças e adolescentes e sua subnotificação durante o isolamento social, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) lançou a campanha “Não se cale!”, que 

incentiva  e orienta as denúncias destes crimes.  
 
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e nossa diretoria de ensino de 
Capivari e Região, tem apoiado e disseminado esta campanha por meio dos seus canais digitais. 
 
A campanha contém divulgação com os dizeres  
 

“Não se cale. Violência contra criança é covardia, é crime! 
 

Disque 100. 
 

Denuncie, a ligação é gratuita e anônima”. 
 
 Também foram  criados vídeos com o grupo de atores “Palhaços Sem Juízo”, que atua nas salas 
de depoimento especial em fóruns de São Paulo, junto a crianças e adolescentes vítimas de 
abusos. 
  

Você poderá assistir aos vídeos no canal do TJSP no YouTube 
 

(https://www.youtube.com/watch?v=bGqAx3ta-CM). 
 

  
O programa “Não se Cale” comemora a parceria entre o Poder Judiciário e a Secretaria da 
Educação, para o fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente. 
  
A série de programas conta o trabalho desenvolvido por juízas, promotores e promotoras, 
psicólogos, psicólogas e assistentes sociais, dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, com 
crianças e adolescentes vítimas de violência. Serão abordados aspectos importantes sobre a 
identificação de sinais de uma possível situação de violência e a respeito de como agir e como 
não agir diante dessa situação. 
  
  
Os programas lançarão luz igualmente sobre a importância da articulação e do fortalecimento 
da rede de proteção, destacando o papel da escola, explicando as diferentes formas de 
violência e orientando os profissionais da Educação quanto à postura técnica e ética que 
mais colabora para diminuir eventuais danos psicológicos no momento da escuta do relato 
e do sofrimento da criança. Serão apresentados temas como os sinais e as formas de 
violência física, sexual, psicológica e a negligência, o que fazer (e não fazer), quando uma 
criança conta uma violência sofrida para alguém da escola, e como ouvir e encaminhar a 
situação depois de uma revelação ou do desvelamento desta. 
  
  

Campanha “NÃO SE CALE” e a parceria com a rede de proteção  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGqAx3ta-CM
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Denunciar não é investigar!  
 

A proteção é de todos nós.  

 
A magistrada Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, uma das responsáveis pela 
campanha, considera que, para romper o ciclo de violência, sobretudo nesse momento 
fundamental, pais, amigos, parentes e vizinhos fiquem mais atentos e denunciem os casos, 
mesmo que seja uma suspeita.  
 

“As denúncias são anônimas e, assim que são feitas, uma investigação é aberta 
justamente para profissionais competentes e qualificados apurarem os fatos.” 

 
Sabemos que muitos casos chegam ao conhecimento das autoridades pela percepção dos 
profissionais das escolas, que acabam identificando mudanças de comportamento das crianças e 
dos adolescentes que podem estar relacionadas a maus-tratos, violências ou abusos sexuais.  
 

Anote na agenda: 
 
 Acompanhe o primeiro programa da série, no dia 26 de abril de 2021, 
no Canal de Desenvolvimento Profissional 1,  
no aplicativo do Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). 
 

 A série tem periodicidade quinzenal e ocorre às segundas-feiras.  
 
1º Programa: Campanha “NÃO SE CALE” e a parceria com a rede de proteção  
 
Horário: das 15h30 às 17 horas 
 
Palestrantes: Dr.ª Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, Juíza de Direito do Tribunal de 
Justiça de São Paulo e Soraya Saide, Atriz e Palhaça, Fundadora do Palhaços Sem Juízo.  
 
Temas abordados:  
• Campanha “Não se cale” de prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e 
adolescentes;  
• Motivação para criação da campanha e a importância da rede de proteção.  
 

 
 
 
 
Atenção:  
 

Denúncias podem ser feitas gratuitamente ao número de telefone 100, por qualquer 

cidadão de forma anônima.  
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O serviço funciona diariamente em todo o País, das 8 às 22 horas, inclusive em finais de 
semana e feriados. 
 
  
 Atenciosamente,  
 

 
 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e Filosofia 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsável pelo NPE 

 

 

 

 


