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       Que impactos a pandemia de Covid-19 trouxe
para as vidas das crianças e adolescentes do
Brasil? Esta foi a reflexão que norteou o primeiro
encontro da jornada formativa 2022 do Comitê de
Participação de Adolescentes no Conanda
(CPA/Conanda). O evento virtual para discutir e
saber mais sobre este tema aconteceu no dia 19/03
e contou com a presença do Presidente do
Conanda, Diego Alves; da Diretora da Flacso Brasil,
Salete Valesan; e, para debater o tema e sanar
dúvidas com os(as) adolescentes, da Prof. da
Universidade de Brasília (UnB), Maria Lídia
Fernandes.
    Coordenada pela equipe da Flacso Brasil,
parceira do Conanda e da Secretaria Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) no
Projeto CPA, a atividade compõe a metodologia de
formação dos(as) adolescentes do CPA para o
debate, troca de experiências e transferência de
conhecimento sobre temas afetos às realidades de
crianças e adolescentes no Brasil. 
         O tema: os Impactos da Covid-19 nas vidas de
crianças e adolescentes foi definido pelo Comitê
como prioritário para o debate público e apreciação
do Conanda sendo incluído na pauta da 302ª
Assembleia Ordinária do Colegiado, que acontece 

Os(as) adolescentes participam, desde o início desta gestão do CPA, de jornadas formativas sobre
temas relacionados à infância e adolescência e, desta vez, o tema que inaugurou mais uma jornada

formativa do Comitê foi: Os Impactos da Covid-19 na vida de crianças e adolescentes.
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CPA Inicia Jornada Formativa com o tema: Impactos da Covid-19
na Vida de Crianças e Adolescentes 

nos próximos dias 27 e 28/04, por solicitação do
CPA e com participação direta, no âmbito do
pleno do Conanda, dos(as) adolescentes.
         Afim de preparar o Comitê sobre a temática,
a professora Maria Lídia Fernandes foi convidada
para apresentar ao Comitê dados e conclusões
retiradas da pesquisa coordenada por ela, ainda
em fase de finalização, a partir de diferentes
campos de violações de direitos e
vulnerabilidades, já antes sofridos por crianças e
adolescentes no Brasil, que foram agravados a
partir do advento da Pandemia de Covid-19. Entre
as temáticas e reflexões sobre o tema foram
apresentados dados e informações sobre:
violência doméstica e sexual, pobreza, trabalho
infantil, saúde mental, educação, perda dos
cuidados parentais, entre outros. 
        Os(as) adolescentes tiveram a oportunidade
de fazer perguntas e tirar dúvidas sobre as
conclusões da pesquisa, algumas relacionadas
ao entendimento dos(as) adolescentes
entrevistados para além da problemática
relacionada à pandemia como: adolescentes se
reconhecerem como sujeitos de direitos, como
também quais canais este público mais procuram
quando tem os seus direitos violados..
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       Levar ao Conanda este conhecimento adquirido
e propor ações e pontos de atenção a partir do
olhar e vivência dos(as) adolescentes,
colaborando assim para a construção de políticas
públicas efetivas para o enfrentamento destes
impactos da Covid-19 nas vidas das crianças e
adolescentes do Brasil será o próximo passo do
Comitê.
     Os(as) adolescentes representantes do CPA no
Conanda participarão de forma presencial deste
debate na plenária do Conanda durante a 302ª
Assembleia Ordinária do Colegiado. As
Assembleias são transmitidas, ao vivo, pelas redes
sociais do Conanda (YouTube e Facebook)

Representantes do CPA defenderam, durante o pleno do
Conanda, o posicionamento do colegiado em favor da

implementação de medidas que garantam a imunização
infantil no Brasil.
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Conanda Recomenda Imunização Infantil contra
Covid-19 com Participação Direta do CPA

     O Comitê de Participação de Adolescentes no
Conanda (CPA/Conanda) participou, no dia 09/03,
da Assembleia Extraordinária do Conanda para
aprovação de posicionamento do colegiado sobre a
Imunização Infantil contra Covid-19 no Brasil. A
plenária virtual, que tratou especificamente deste
tema, aprovou texto de recomendação que tem
como objetivo estimular a implementação de
medidas que garantam a vacinação contra a
COVID-19 para crianças e adolescentes do Brasil.
Clique e acesse a recomendação do Conanda.
      A vacinação de crianças é aprovada pela
Agência Nacional de Vigilância Nacional (ANVISA) e
pelo Ministério da Saúde (MS) e encontra
resistência por parte de alguns pais e
responsáveis país afora apesar de a medida visar
“a proteção integral das crianças e adolescentes
contra a Covid-19”, como citado na recomendação
do Conanda e ser, ainda segundo o texto,  “ dever
da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida e à saúde, além de colo-

cá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, bem como lhes garantir o direito à
vacinação de acordo com os art. 227 da
Constituição Federal de 1988, art. 4º e 14 da Lei nº
8.069/90 – ECA”.
     Durante o debate os(as) adolescentes do CPA
reforçaram a importância da vacinação para esta
faixa etária de 05 a 11 anos destacando a
dificuldade prática de controle das medidas
sanitárias de prevenção da doença, como também
da vulnerabilidade destas crianças visto que a
maior parte da população já está imunizada.
       Para Isabela Schirrmann, representante do CPA
na Comissão de Políticas Públicas (CPP) do
Conanda, “todos nós tomamos vacinas desde
crianças para a nossa imunização e proteção e no
caso da Covid-19 não deve ser diferente”, enfatizou
a adolescente no pleno do colegiado. Isabela
ressaltou ainda a importância da vacinação infantil
para frear a propagação do vírus e proteger não só
as crianças, mas a sociedade como um todo. 

https://drive.google.com/file/d/1UGXdSbO2R8FWRumTaFCQ5R5U0gIRsNaJ/view?usp=sharing
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       O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Conanda) realizou, entre os dias
23 e 24/03, em formato virtual, a 301ª Assembleia
Ordinária do Colegiado. Entre os destaques da
atividade plenária, a fala do adolescente do CPA,
Ramon Ferreira, integrante do Comitê pelo estado
do Amazonas, emocionou os membros do
Conselho. 
       Recém aprovado por meio do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) com índice para o cursar
Medicina e após ser parabenizado por
conselheiros e conselheiras pela aprovação,
Ramon fez uma fala importante e contundente
que, a partir de sua conquista, levou para a
reflexão do Conselho o desafio que é, para a
maioria dos adolescentes, se manter na escola. 
   Segundo Ramon a Educação vem sendo
negligenciada no Brasil: “hoje entrar em uma
universidade pública é difícil porque falta
investimento na educação e isso muitas vezes faz
adolescentes desistirem de estudar. Muitos outros
fatores também fazem adolescentes desistirem
como: a criminalidade, violência e a falta de comida
dentro de casa e isso acontece em muitos estados
do Brasil, não só aqui no Amazonas”, ressaltou o
adolescente. 
    Ramon seguiu enfatizando a importância de
adolescentes estarem representados nos conse -

O Adolescente Ramon Ferreira, integrante do CPA pelo estado do Amazonas, foi destaque de
participação desta assembleia com fala sobre superação, resiliência e a importância de os(as)

adolescentes serem ouvidos e ocuparem espaços de participação social das políticas de promoção,
proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil.

Adolescente do CPA fala sobre educação e participação de adolescentes na
301ª Assembleia Ordinária do Conanda

lhos de direitos e demais espaços de participação,
“vejo o quanto é importante que, como eu,
adolescentes tenham apoio para conseguir
estudar. E como foi importante estar aqui
(CPA/Conanda).  Por isso eu entendo que é muito
importante termos representantes adolescentes
aqui no Conanda e em diversos lugares porque
temos voz e queremos ser escutados. A
importância de estarmos dialogando sobre um
direito que vem defender nós mesmos e falar
sobre direitos de crianças e adolescentes, com
crianças e adolescentes é realmente muito
importante,” concluiu o integrante do CPA.
       Na esteira da fala do adolescente a conselheira
Deise Bernardi reforçou a importância do CPA e de
priorizar a continuidade do trabalho com o Comitê,
especialmente, oferecendo o suporte necessário à
condução dos trabalhos relacionados à
participação dos adolescentes junto ao Conanda,
"que muitos jovens estejam te ouvindo, Ramon.
Temos que valorizar este espaço do CPA e pensar
em como ele se estende aos conselhos estaduais e
municipais de forma a garantir o direito de
participação dos jovens nas decisões sobre as
políticas a eles relacionadas”, disse Bernardi ao
adolescente e ao pleno do Conanda.
       Os(as) adolescentes representantes do CPA no
Conanda participaram das reuniões das 



Pag. 4

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.   
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São representantes do CPA nas atividades do Conanda os seguintes adolescentes:

 - Mesa Diretora – Willian Azevedo/ Nidja Lopez/ Ana Rita Pamplona e TxaiCruz;

 - Comissão de Mobilização e Formação (CMF) – Maria Alejandra Dias/ Ana ClaraOliveira;

 - Comissão de Orçamento e Finanças (COF) – Safira Rodriguez/ Elizabeth Paola;

 - Comissão de Direitos Humanos e Ação Parlamentar (CDHAP) – Kauã Casimiro/Flávio Santos; e 

 - Comissão de Políticas Públicas (CPP) – Ian Victor Maciel/IsabelaSchirrmann;

 - Comissão Organizadora da XII CNDCA - Yasmin Oliveira/ Andrey Felype Silva.

No âmbito da Comissão de Mobilização e
Formação (CMF) – Encaminhamentos sobre as
atividades do CPA, entre elas: a maior
participação dos(as) conselheiros(as) nas
atividades realizadas junto aos (às)
adolescentes do CPA com ênfase à jornada
formativa iniciada no dia 09/03, com a
presença do presidente do Conanda, Diego
Alves; 
No âmbito da Comissão de Orçamento e
Finanças (COF) foi aprovado o plano de
aplicação dos recursos do Fundo Nacional para
a Criança e o Adolescente em 2022, com
previsão orçamentária para a continuidade do
trabalho técnico de suporte ao Comitê; e
aquisição de computadores para os
adolescentes do CPA;

Comissões Permanentes e plenárias da 301ª
Assembleia Ordinária do Conselho Nacional, que
aconteceram de forma virtual, nos dias 10 e 11/03 e
23 e 24/03, respectivamente. 
    Foram destaques dos relatos das comissões
permanentes: 

A Comissão de Direitos Humanos e Ação
Parlamentar (CDHAP) segue trabalhando na
revisão da Resolução do Conanda nº 170, que
dispõe sobre o processo de escolha em data
unificada em todo o território nacional dos
membros dos Conselhos Tutelares;
Já o destaque da Comissão de Políticas Públicas
(CPP) foi a continuidade do debate sobre a
Central de vagas como mecanismo de gestão e
fiscalização da disponibilidade de vagas
existentes nas unidades de internação do
Sistema Nacional de Socioeducação – Sinase; e a
proposta de alteração da Resolução Conjunta nº
1, de 9 de agosto de 2017 - CONANDA, CONARE,
CNIG e DPU, que estabelece procedimentos de
identificação preliminar, atenção e proteção
para crianças e adolescentes desacompanhados
ou separados, e dá outras providências que
seguirá sendo debatida no âmbito do Conselho
após visita de representantes do Conanda à
Roraima para diagnóstico da situação e reuniões
de articulação com órgãos locais do Sistema de
Garantia de Direitos de crianças e adolescentes
(SGD).

      O pleno do Conanda deliberou ainda nesta 301ª Assembleia Ordinária a composição das subcomissões
da próxima Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CNDCA), com Etapa Nacional
prevista para 2023, assim como os seus objetivos para a elaboração do texto orientador da Conferência
com o cronograma possível para a realização das Conferências livres, municipais/regionais, estaduais e
nacional, as primeiras com início previsto para ocorrerem ainda este ano. 


