
RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÕES BOLA NA REDE 2013 
“Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” 

 

 MANAUS 

 

Articuladoras: Wilma Ribeiro, Jaqueline Santos, Magaly Araujo] 

 

O grupo fez um trabalho de mobilização e conscientização em escolas municipais e estaduais, dando 

palestras sobre violência contra crianças e adolescentes, capacitação de adolescentes com a Campanha de 

Vacinação pelos Bons Tratos e Marcha de Enfrentamento na Zona Leste de Manaus. Também teve 

representação na “I Jornada de Enfrentamento a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes”, 

que aconteceu nos dias 15 a 17 de Maio com a participação da articuladora e assistente social Jaqueline 

Santos Ferreira em uma mesa temática. 

 

 FORTALEZA 

 

Articuladores: Jailma Rodrigues, Ida Porto, Wendel  Cavalcante, Leolina Cunha. 



Apesar das fortes chuvas no dia 18 de Maio, o grupo de Fortaleza realizou uma manifestação no 

Centro Cultural Dragão do Mar. Alguns adolescentes abriram o cortejo com banners e faixas. Como nos 

outros anos apoiaram a manifestação da rede que já existe na cidade. Junto estavam também: Diaconia, 

Visão Mundial, etc. Parte da equipe participou do encontro dos Atletas de Cristo programando algumas 

ações. 

O grupo de Fortaleza teve um projeto pré-selecionado pela Childhood. 

 

 SALVADOR 

 

Articuladores: Lucy Coutinho, Selma Vilas Boas Teles 

A mobilização contou com a presença de 62 pessoas, às  14h30, cantando o hino nacional. A seguir 

iniciou-se a ação das equipes para Campanha de Vacinação pelos Bons Tratos, com exibição de faixas nas 

sinaleiras/semáforos, panfletagem nos carros e abordagens feitas por adultos  às pessoas nos pontos de 

ônibus e na praça, com o panfleto  esclarecendo sobre o significado do 18 de maio e o Disque Denúncia. 

Foram distribuídos cerca de 4 mil panfletos.  

O Grupo de adolescentes, a maioria com pinturas no rosto, com alegria e disposição,  fizeram a Campanha 

de Vacinação pelos Bons Tratos de aproximadamente 300 pessoas, fizeram a filmagem e as fotos. 

Havia a representação de 3 cidades, sendo 9 igrejas de diversas denominações. 

Às 16h o grupo fez uma roda em volta da praça, chamando a  atenção de quem passava enquanto 

cantavam a canção "Deus chama a gente para um momento novo" e o Pr.Danilo fez uma oração. 

 

Na semana anterior preparam cerca de 30 crianças e adolescentes e seus educadores,  participantes dos 

PDAs da Visão mundial em Salvador, para realizarem a vacinação pelos Bons Tratos. A ação deles foi feita 

com seus educadores sociais na Caminhada promovida pelo Comitê de Enfrentamento à violência sexual 

da Bahia, às 16h na orla da Barra. 



 

 NATAL 

 

Articuladores: Leandro Silva, Ana Paula Felizardo. 

A semana de ações teve inicio com o Seminário “Fortalecendo o Diagnostico do Abuso Sexual de 

Crianças e Adolescentes”, realizado no dia 11 de maio no templo da Igreja Missão Evangélica Pentecostal 

do Alecrim, com a presença de representantes de diversas igrejas e organizações evangélicas. A professora 

Valdenice Conceição foi a preletora do encontro, que destacou experiências e materiais para ajudar no 

diagnostico do abuso sexual de crianças e adolescentes. 

Na sexta-feira, dia 17/05 foi realizada pelo terceiro ano consecutivo a Campanha de Vacinação por 

Bons Tratos, por meio de uma caminhada nas ruas da comunidade. 

No sábado pela manhã foi realizada uma blitz nos principais sinais do bairro Alecrim, um 

movimentado bairro comercial de Natal. Os sinais foram ocupados com faixas e panfletagem. 

Na tarde do dia 18, foi realizada a caminhada de enfrentamento a exploração sexual de crianças e 

adolescentes no principal bairro turístico de Natal, Ponta Negra. O bairro concentra o maior índice de 

denúncias no Disque 100. 

A mobilização das igrejas locais, especialmente igrejas do bairro, foi muito marcante. Teve a 

participação de 1050 pessoas, entre adultos, jovens, adolescentes e crianças participaram da mobilização, 

que começou ao lado do Praia Shopping e seguiu pelas principais ruas do bairro. 

Ao final da caminhada, a Igreja de Cristo de Ponta Negra sediou um encontro de jovens para 

aprofundamento nos temas da campanha Bola na Rede. 

No dia 25 de Maio, foi realizada na zona norte de Natal uma mobilização ainda como parte das ações 

do dia 18 de maio. Jovens e adolescentes de igrejas locais foram as ruas para chamar a atenção da 

sociedade para o tema. 

 

 

 

 



 RECIFE 

Articuladores: Janaina Bezerra, Nury Azevedo. 

  

 

 SÃO PAULO 

 

 

Articuladores: André Marçal, Tércio Sa Freire, Marli Marcandali, Joabe Santos, Sergio Mendes. 

 

O grupo de São Paulo realizou uma mobilização com 500 crianças, no dia 17 de Maio, junto com  a 

Rede do Comitê municipal de enfrentamento a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

A equipe de BNR SP se fortaleceu através das ações e participou com alegria das atividades do dia 18 de 

Maio, contou com o apoio de diversas organizações  e Igrejas parceiras do BNR. Contou com a participação 

de uma equipe missionários da Coalizão Brasileira de Esportes e do Joga Limpo, que apoiaram no kids 

games nos dias 17 e 18/05. 

 

 RIO DE JANEIRO 

Articuladores: Davina Cardoso, Jocimar Duarte. 

No dia 18 de maio, dia programado para fazer a MOBILIZAÇÃO BOLA NA REDE na Orla da Praia do 

Recreio dos Bandeirantes que em função da chuva, foi adiado.  

A mobilização aconteceu então no dia 19/05, domingo,  na Igreja Batista Betania, uma igreja de dois 

mil membros. Foi dada uma palavra inicial no culto sobre este Projeto e a importancia do envolvimento da 

igreja; 

Realizou-se também "Vacinação pelos bons tratos" - efetuada por 50 adolescentes que receberam 

capacitação e uma mobilização nas ruas do bairro de Sulacap após o culto pela manhã. Foram vacinadas 

500 pessoas através da abordagem dos adolescentes. 

 

 BELO HORIZONTE 



 

Articuladores: Maria Joana Oliviera, Petrúcia de Melo 

Ações promovidas pela REVTS/BOLA NA REDE 

- Entrevista no Programa INTERVIEW GOSPEL, na Rádio 107, entrevista na Rede Super, No 

Programa De Tudo Um Pouco (“pessoal gostou tanto, que vai agendar outro programa só para o BNR”). 

 

DESAFIOS 

O grupo não tinha recursos para realização do I Seminário “A REDE EM AÇÃO POR UMA INFÂNCIA 

PROTEGIDA” e conseguiram realizar com todos os itens necessários ao desenvolvimento de um bom 

Seminário, contando com excelentes parcerias para a confecção da arte gráfica, confecção de 12 mil 

folder’s, Banner, cerimonial completo, café da manhã especial, espaço físico todo equipado, materiais pras 

dinâmicas, indumentária e todo materiais para a Campanha de Vacinação “UM TRATO PELOS BONS 

TRATOS”. 

“O Seminário foi muito produtivo, várias pessoas nos procuram, contando as próprias 

experiências de abuso sexual, outras fazendo adesão ao BNR, outras em busca de 

ajuda/encaminhamentos, outras em busca de capacitação para suas igrejas, outras aderindo a REVTS).” 

As capacitações, aconteceram em duas escolas (uma pública e outra particular) em uma ONG e 

numa igreja, foram distribuídos materiais específicos para adolescentes cedidos pelo PAIR/BH. Como 

resultado, os adolescentes da ONG Casa de Apoio, se voluntariaram para as ações protagônicas da 

Campanha de Vacinação “UM TRATO PELOS BONS TRATOS”. Totalizando 310 crianças e adolescentes. 

  

AÇÕES COMPARTILHADAS com o Poder Público.  

A AUDIÊNCIA PÚBLICA foi realizada no dia 16/05/2013, às 13:30 horas, no Teatro da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais. O evento faz parte da semana de atividades de mobilização e sensibilização do 

Poder Público e de toda a Sociedade em razão do Dia 18 de Maio – Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a 



Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.  Comissão de Participação Popular da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, em parceria com o Fórum Interinstitucional de Enfrentamento da Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais – FEVCAMG e o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, por meio da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Cível de Belo 

Horizonte, promoveram a Audiência.   

ABRAÇO AO MINEIRÃO - Há alguns anos Belo Horizonte e Região Metropolitana vêm organizando 

ações conjuntas e articuladas no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes, com a rede de proteção do público infantojuvenil. Este ano, o Mineirão, arena 

tradicional de muitas conquistas no mundo do esporte, entra em cena por uma causa nobre, indo além do 

futebol e sendo palco para a luta em prol da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. No dia 17 de 

maio, a partir das 9h, o estádio vai ganhar um abraço simbólico de todos que lutam pela causa e convoca 

os mineiros, de todas torcidas, para entrar em campo nesse ato. 

ATO PÚBLICO (Release encaminhado para a toda imprensa mineira) 

 

O abraço simbólico do dia 17 maio terá participação conjunta de vários órgãos de governo, 

empresas privadas, ONGs e de Movimentos Sociais. 

Assinam o Ato Público: Ministério do Trabalho e do Emprego, Comitê Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, Correios, Governo Estadual de Minas Gerais, Secretaria de 

Estado de Defesa Social, Secretaria do Estado Extraordinária da Copa, Secretaria de Estado de Educação, 

Secretaria de Estado de Turismo, Frente Parlamentar Pelos direitos das Crianças e Adolescentes ALMG, 

Ministério Público Estadual, Policia Civil de Minas Gerais, Coordenadoria Municipal da Juventude de Belo 

Horizonte, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes MG (Abrasel-MG), Associação Brasileira de 

Agências de Viagens MG (Abav-MG), Associação Brasileira de Industria de Hotéis MG (Abih-MG), Fundo de 

Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente (Fectipa-MG) -, Rede Mineira de 

Cidadania, Federação e Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas Gerais, 

Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, Serviço Voluntário de Assistência Social 

(Servas), Delegacia de Pessoas Desaparecidas, Hospital das Clínicas da UFMG, Rede de Adolescentes e 

Jovens pelo Direito ao Esporte seguro e Inclusivo (Rejupe – MG),  Rede de adolescentes jovens e educadores 

do Fórum Interistituicional de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Minas 

Gerais (Rad-Fevcamg), Trade de Turismo 

de Minas Gerais, Rede de Proteção da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais, Cruz 

Vermelha, Prefeitura de Belo Horizonte, Associação Municipal de Assistência Social – Amas –, Programa de 

Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes BH 

(Pair-BH), Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (Cmdca), Conselhos Tutelares, 

Fundação CDL da Câmara de Diretores Lojistas, Circo de Todo Mundo, Oficina de Imagens, Centro Salesiano 

do Adolescente Trabalhador MG (Cesam-MG), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação 



(Sintipan), Rede Evangélica do Terceiro Setor/ Bola Na Rede, Associação Profissionalizante do Menor 

(Assprom), Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Cmdcas, Poder Judiciário, 

Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coinj/Tribunal de Justiça), Instituto Ethos – Jogos Limpos e 

demais parceiros da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, Centro de Educação para o Trabalho 

Virgilio Resi (Ceduc Virgilio Resi), Cada de Betesda (Cache), Seara da Luz, Associação Beneficente Atitude 

(Asbat), Associação Madre Paula de Educação e Assistência Social - Creche Tia Lita -, Associação de Pais e 

Amigos dos Exepcionais (Apae), Associação de Proteção a Infância e de Assistência Social de Santa Luzia - 

Instituto São Jerônimo -, Associação de Resgate de Dignidade Humana - Divina Providência -, Casa de 

Caridade Espírita Nosso Lar – Centro Educacional Maria Salom -, Coral Mater Ecclesiare, Creche 

Comunitária Leonardo Fernandes Franco, Creche Comunitária Nossa Senhora da Paz, Creche Irmã Fabíola, 

Fundação Fé e Alegria do Brasil, Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima (Aconsaf), Lar Fabiano 

de Cristo, Projeto Proteja seu Filho na Internet, Casa de Apoio de Contagem, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de São José da Lapa e demais parceiros da Rede de Proteção a Criança 

e ao Adolescente. 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2013 

 

Equipe de Coordenação da REVTS 

Pra. Dilma, Pr. Divino, Joana, Simone, Petrúcia e Vanessa 

 

 

 CUIABÁ 

Articuladores: Luciana Fernandes, Robson Carlos Gomes  

O grupo realizou Mobilizações com faixas e cartazes, e a Campanha de Vacinação pelos Bons Tratos. 

A ação ocorreu num espaço público, próximo ao evento da Ação Global. A experiência foi muito boa tanto 

pelo envolvimento dos adolescentes quanto dos adultos que trabalhavam e visitavam o evento e o retorno 

de cada um pela maneira de conscientização que a campanha possibilita. Os adolescentes abordavam os 

adultos que transitavam no espaço e iniciavam um diálogo sobre a promoção dos bons tratos fazendo um 

link com o dia 18 como um combate a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. Vários 

adultos também se aproximavam curiosos e ao mesmo tempo temerosos com o convite à vacinação 

pensando que tomariam de fato, uma injeção. Os cartazes também reforçavam a mensagem de combate 

ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e o disque 100. Em torno de 50 pessoas foram 

vacinadas e convidadas a espalharem a mensagem dos bons tratos." 

 

 CURITIBA 



 

Articuladores: Charles Renner, Wanda Hudson 

Dia 15 de maio, o Pr Eliandro Viana, deu uma palestra sobre o tema da Campanha Bola Na Rede na Primeira 

Igreja Batista de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. Cerca de 110 pessoas participaram. Houve um 

interesse muito grande em promover um seminário de capacitação para que pessoas responsáveis pelos ministérios 

de crianças e adolescentes possam entender melhor e serem agentes de proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes e que assim a igreja seja um espaço segura para crianças.  

Dia 16 de maio, a Missionária Wanda Hudson, foi até a cidade de Antonina, no litoral do Paraná, cidade 

próxima a Curitiba, e lá ela deu uma Palestra para alunos de uma escola pública sobre o abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes. Os alunos e professores gostaram muito, fizeram muitas perguntas e tiraram dúvidas.  

Dia 18 de maio, houve uma mobilização pública na concentração de pessoas em um evento chamado Justiça 

no Bairro, o evento aconteceu em parceria com a ação social do município. Houve a participação de 60 adolescentes 

da igreja quadrangular, eles fizeram apresentações de STOMP, um tipo de percussão alternativa com sucata. 

Distribuíram balões da Bola Na Rede e Panfletos informativos. Um grupo de aproximadamente 50 pessoas 

compostas por voluntários da Campanha Bola Na Rede, funcionários públicos de CRAS e CREAS e alunos da JOCUM, 

fizeram abordagens pessoais, distribuição de cartilhas, folders e materiais informativos tanto de Bola Na Rede, 

quanto da Prefeitura e Governo do Estado. Alunos da JOCUM – Jovens Com Uma Missão, fizeram abordagens bem 

divertidas vestidos de Clown.  

Dia 20 de maio, na Regional do Portão, uma espécie de subprefeitura, além de uma reunião com o gerente de 

proteção especial do Município, o Pr Eliandro Viana e a Irmã Vivian Fernandes participaram de uma tarde de 

Capacitação e diálogo com técnicos da prefeitura (Secretarias da Saúde, Assistência Social, Educação e Esporte e 

Lazer) e responsáveis pelas redes de proteção nos bairros. Houve duas Palestras durante o Evento, a primeira de 

Paula Maeda, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a segunda foi ministrada 

pelo Pr Eliandro Viana, articulador nacional da Campanha Bola Na Rede. Depois das palestras, aconteceu um debate 

sobre os desafios da Rede de Proteção e a mobilização de igrejas na atuação e fortalecimento da Rede foi destaque 

nas discussões.   

 

 PORTO ALEGRE 



 

Articuladora:Sandra Penno 

As ações do BOLA NA REDE - RENAS/RS buscaram acompanhar a SEMANA DE PROGRAMAÇÂO 18 DE 

MAIO em Porto Alegre. O objetivo foi divulgar o trabalho em novos espaços, para levantamento de novos 

voluntários e colaboradores. A Semana foi aberta no dia 12 de Maio na programação da Igreja Batista 

Filadélfia; cerca de 150 pessoas participaram do evento com muito interesse, manifestando entusiasmo e 

desejo de se engajar nas ações da COPA.  Ao longo da semana apresentamos em outras instituições e 

grupos, como ADHONEP (Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno), IDE - INSTITUTO DE 

EDUCAÇÂO E DESENVOLVIMENTO  HUMANO, Ilha das Flores, e reunião de pais e adolescentes na Igreja 

Batista de Mont'Serrat.  

 No dia 18 de maio foi promovido a CAMPANHA DE ORAÇÃO PELA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO ESTADO DO RS, na Igreja Batista Vinho Novo, no Bairro Humaitá, próximo ao novo 

estádio do Grêmio: ARENA. 

 

 BRASÍLIA 

Articuladores: - Josafá de Paula Batista, Pedro Fávero, Joana Cravo Quintanilha 

________________________________________________________ 

 

FOTOS DE TODOS AS MOBILIZAÇÕES: 

https://www.facebook.com/BolaNaRedeRenas/photos_albums  

https://www.facebook.com/BolaNaRedeRenas/photos_albums

