
     O Comitê de Participação de Adolescentes no Conanda (CPA/Conanda) iniciou o
percurso formativo do Comitê, no dia 12/07, com a Aula Inaugural sobre o Tema:
Uso Consciente e Responsável da Internet ministrada por especialistas da
SaferNet Brasil, organização que trabalha para promover a conscientização de
como usar a internet de maneira livre e segura. 

   O adolescente Willian Azevedo e a adolescente Isabella Schirrmann deram as
boas-vindas aos participantes, juntamente com a presidente do Conanda e
Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Adjunta
(SNDCA/MMFDH), Fernanda Monteiro; a Diretora da Flacso Brasil, entidade
organizadora do evento e parceira do Conanda, da SNDCA e da OEI no projeto CPA,
Salete Valesan Camba; e a Coordenadora da Comissão de Mobilização e Formação
do Conanda (CMF), Vera Carneiro.

         O evento virtual somou 87 inscritos: 30 Adolescente titulares do CPA; 17
Suplentes; 24 Pontos Focais; e 14 Presidentes dos conselhos de direitos de 25
Estados, destes: 7 da região Norte, 3 da região Sul, 3 da região Sudeste, 4 da
Centro-oeste e 8 da Nordeste.  Participaram ainda o Vice-presidente do Conanda,
Edmilson Camargos (Lamparina); a conselheira Neia Bueno e os conselheiros
Cláudio Orestes, Renato Bonfim e Sérgio Marques. 

       Já na abertura da Aula o diretor de educação da SaferNet, Rodrigo Nejm,
reforçou que “Internet não é terra de ninguém”, discorrendo sobre os marcos
legais e a reponsabilidade de todos quando o assunto é uso da internet. 

      Para abordar o tema, Nejm e os especialistas: Guilherme Alves, coordenador de
engajamento de jovens; as mentoras jovens: Isabella Ferro e Emanuelly Oliveira; e
o jovem embaixador, Wilson Guilherme, se dividiram em uma espécie de “Talk
Show” (programa de entrevistas) para tratar de diferentes assuntos, como:
Segurança e Privacidade; Reputação; Combate à Violência Online; Calúnia,
Difamação e Injúria; e Bem-estar e Autocuidado na internet.

          Os membros da SaferNet trouxeram dicas de links para os adolescentes
buscarem mais informações sobre assuntos que não puderam ser aprofundados
durante a aula, como também canais de denúncia e de ajuda psicológica na
internet. 
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Aula sobre Uso Consciente e Responsável da Internet
Marca o início do Percurso Formativo do CPA

Especialistas da SaferNet Brasil ministraram a Aula inaugural do percurso
formativo do Comitê de Participação de Adolescentes no Conanda. O evento

virtual reuniu titulares e suplentes do CPA; presidentes e pontos focais
responsáveis pelo CPA dos conselhos de direitos de 25 estados e

conselheiros(as) do Conanda.
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Os adolescentes do CPA perguntaram e os especialistas responderam. Confiraalgumas dicas de conteúdos e canais de denúncia e ajuda na internet que aSaferNet Brasil indicou aos adolescentes do CPA durante a Aula Inaugural. 
 

Sextorsão:
http://www.safernet.org.br/sextorsao/responsaveis.html

http://www.safernet.org.br/sextorsao/stop-sextortion.html
 

Guia meninas em rede:
https://www.safernet.org.br/guiameninaemrede.pdf

 
Ferramenta de gestão de senhas: 
https://howsecureismypassword.net/ 

 
Canais de Denúncias:
canaldeajuda.org.br 

denuncia.org.br
 

Apoio /Saúde mental na internet:
www.digitalsempressao.com.br

mapasaudemental.com.br
cvv.org.br

podefalar.org.br
 

Lei de Stalking:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.132-de-31-de-marco-de-2021-

311668732
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      O Comitê de Participação de Adolescentes no
Conanda (CPA/Conanda) recebeu, no último dia
26/08, para uma roda de conversa sobre Proteção
Integral de Crianças e Adolescentes, o coordenador
do Programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef
no Brasil, Mário Volpi. A atividade, parte da jornada
formativa do CPA, reuniu os(as) adolescentes
titulares e suplentes para um momento de troca
com o convidado e capacitação sobre a temática. As
atividades formativas do CPA têm como objetivo
promover a qualificação permanente dos(as)
integrantes do Comitê para a participação nos
diversos espaços que hoje ocupam em
representação às crianças e adolescentes do Brasil.
     Mário Volpi apresentou aos(às) adolescentes
marcos históricos para a conquista de direitos para
crianças e adolescentes no mundo o que promoveu
grandes avanços e o reconhecimento desta
população como sujeito de direitos. O convidado
esclareceu que Proteção Integral é para todos,
todas e todes as crianças e adolescentes do mundo,
sem discriminação e trouxe ainda dados atuais
citando quais problemas sociais, econômicos e
humanitários tem impedido que haja, de fato,
proteção integral das crianças e adolescentes,
apesar de cerca de 196 países, dentre eles o Brasil,
terem ratificado Convenção sobre os Direitos da
Criança, se comprometendo, portanto, com a
garantia dos 47 direitos que constam da mesma. 

      No momento do Bate-papo com Volpi, os (as)
adolescentes trouxeram relatos, comentários e
questionamentos sobre: direito, segurança e usos da
internet, especialmente para a disseminação de
informações sobre os direitos de crianças e
adolescentes; diversidade como garantia de proteção
integral para grupos minoritários e mais vulneráveis;
equidade para se atingir a igualdade de possibilidades e
direitos; discriminação e xenofobia.
          A adolescente Maria Alejandra Diaz, representante
de Roraima no CPA, fez um relato sobre a discriminação
enfrentada por ela, que é migrante e negra, ao chegar
no Brasil, “quando eu cheguei aqui foi muito difícil aí eu
descobri, quando conheci o ECA, que eu tenho os
mesmos direitos que toda criança e adolescente
brasileiro, mas ainda vejo relatos de crianças e
adolescente migrantes que são discriminados e
abusados. Sou privilegiada por estar nestes espaços
como o Conanda e o Nuca do Unicef onde tenho
informação sobre os nossos direitos”, disse Alejandra. A
fala da adolescente foi complementada pelo convidado
tratando um pouco sobre xenofobia, o que é e a
necessidade de se falar mais sobre o assunto, tanto no
âmbito do Conanda, que precisa pautar o tema, quanto
nos outros espaços de participação com representação
do CPA.
          Estão previstas atividades formativas para o mês
de setembro no âmbito da jornada do CPA. As atividades
poderão ser conferidas em nosso próximo Boletim. 

A atividade faz parte da jornada formativa do Comitê que, entre outras atividades, trará convidados de
referência para tratar com o CPA de temáticas prioritárias para a infância e adolescência no Brasil.

Desta vez o Convidado foi Mário Volpi, coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef
no Brasil.

CPA Conversa sobre Proteção Integral com Mário Volpi
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   O Comitê de Participação de Adolescentes no
Conanda (CPA) participou das atividades mensais do
Conselho nesta 295ª Assembleia Ordinária, realizada
nos dias 18 e 19/08 exercendo influência e
consolidando a sua participação efetiva junto ao
Conselho. Após definir como pauta prioritária dos
adolescentes o tema: retorno às aulas presenciais no
contexto atual de pandemia da Covid -19 no Brasil, os
representantes do CPA na Mesa Diretora; Comissões
Permanentes e Plenárias não só pautaram o tema nos
debates das comissões, como também defenderam a
sua urgência e amplitude de abordagem na mesa
diretora do Colegiado.
   As participações do Comitê nos debates das
Comissões Permanentes de Direitos Humanos e Ação
Parlamentar (CDHAP) e de Políticas Públicas (CPP), que
trataram da temática, escutaram relatos dos (as)
adolescentes que reivindicaram um posicionamento do
Conanda, para além dos órgãos colegiados nacionais
da Educação e da Saúde, solicitando que o Conselho
exerça o controle social das medidas preventivas e
políticas de fiscalização e de implementação das
medidas sanitárias nos ambientes escolares, incluindo
providencias sobre as estruturas das escolas para um
retorno às aulas seguro para alunos e professores. 
         Durante a plenária, o adolescente Flávio Henrique
Santos, representante suplente do CPA na Comissão de
Direitos Humanos e Ação Parlamentar, além de
reforçar o fato de que as aulas já foram retomadas na
maioria dos estados e municípios brasileiros, chamou a
atenção do pleno do Conanda para que o
posicionamento do Conselho seja no sentido
reparativo, já que os danos que houverem já estão 

ocorrendo, “até nas escolas referência em meu estado
(AL) não há a estrutura adequada para aplicação das
medidas sanitárias e não temos como reclamar, não há
um canal de denúncias, por exemplo, para os alunos
informarem o não cumprimento das medidas nas
escolas e muitas vezes os alunos não se reportam na
escola por receio ”, se posicionou o adolescente.
       O Conanda realizará no âmbito das atividades da
296ª Assembleia Ordinária um debate ampliado sobre a
temática e o CPA participará das discussões para
posicionamento do Colegiado sobre o retorno das aulas
presenciais pelo Brasil. 
         No âmbito das Comissões de Orçamento e Finança
(COF) e Mobilização e Formação foram tratados ainda
sobre a aprovação do plano de aplicação dos recursos
do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente
(FNCA) com item aprovado para a aquisição de
computadores (Notebooks) para os(as) adolescentes do
CPA; e na CMF, comissão que trata das ações voltadas à
participação de adolescentes no Conanda, foram feitos
encaminhamentos relacionados a ampliação de ações
para uma maior articulação com os CEDCAS, proposta
esta encaminhada à Comissão pelo CPA.
      O CPA se reunirá no dia 09/09 para que os(as)
representantes do Comitê na mesa diretora, comissões e
assembleias do Conanda possam socializar as
experiências de participação, como também, debater,
com os (as) demais integrantes, propostas, ações e
pautas que o grupo considera prioritárias para serem
levadas ao Colegiado na 296ª Assembleia Ordinária do
Conselho que acontece nos dias 22 e 23/09. As plenárias
do Conanda são públicas e transmitidas ao vivo na
página do Conselho no Facebook e no YouTube.

O retorno das aulas presenciais, pauta prioritária do Comitê de Participação de Adolescentes no Conanda
(CPA), influenciou o debate do Conanda durante a 295ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). 

Pauta Prioritária do CPA é Destaque nas Discussões do Conanda na 295ª
Assembleia 

Material desenvolvido pela Flacso Brasil no âmbito do Projeto - Comitê de
Participação de Adolescentes no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Conanda) -  CPA/Conanda.   


