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Turma do
Plenarinho
contra a
exploração
sexual
História em quadrinhos . Passatempos . Curiosidades1

Oi, amigo!
Esta edição da Revista Plenarinho trata de um
problema muito grave que, infelizmente, ainda
afeta crianças no Brasil e no resto do mundo:
é o abuso sexual infantil. Apesar de ser um assunto muito triste, a Turma do Plenarinho não
poderia fingir que ele não existe e, por isso,
preparou um monte de coisas legais para ajudar você a se proteger de abusos e ameaças.
A nova aventura da Turma é lutar contra o desaparecimento misterioso de algumas crianças do
bairro. Mas, apesar da vitória, o final deixa no ar
que essa luta está apenas começando! Será???
Além dos quadrinhos, tem dicas e informações
com o cuidado que você deve ter no seu dia-a-dia, e muitas brincadeiras para você se divertir
a valer. E aí, já está pronto para participar desse novo desafio?
Um abraço apertado da Turma do Plenarinho.
www.plenarinho.leg.br
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ENIGMA
Escreva a primeira letra de cada figura e descubra qual é a
resposta certa para a pergunta:
1) Qual a principal função de um deputado?

2) Crime sexual contra crianças?

3) Para onde ligar para denunciar um abuso sexual infantil?
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LABIRINTO
Ajude a Xereta a fugir do Malício
e chegar rapidinho na casa dela.
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Exploração Sexual
Depois de se divertir e aprender com
essa última aventura da Turma do Plenarinho, é importante que você conheça o lado mais sério da questão. Como
acontecem o abuso e a exploração sexual? Como saber se você ou algum conhecido está sendo vítima? Esse problema não
deve nunca ser vivido sozinho, então confira
também as dicas de como procurar ajuda,
e junte-se à Turma no combate a qualquer
tipo de violência!
A violência sexual ocorre de duas formas:
abuso sexual e exploração sexual:
O abuso sexual acontece quando um adulto – homem ou mulher –, busca satisfazer seus desejos
sexuais com um menino ou menina. O abuso
pode acontecer quando esse adulto toca no corpo da criança, nas partes mais íntimas (aquelas que cobrimos com o biquíni e a sunga). Mas também pode acontecer
por meio de palavras ou retratos pornográficos.
Já a exploração sexual tem a ver com a questão econômica. Esse tipo de violência
ocorre quando a criança ou o adolescente faz sexo em troca de alguma coisa – dinheiro, comida, roupas, um lugar para dormir.... Muitas vezes, por trás de uma criança
explorada, há vários adultos e empresas que lucram com esse negócio sujo – são
bares, hotéis, casas de massagem.
Estou sendo vítima de abuso?
Muitas crianças, por não estarem prontas para viver experiências sexuais, nem sabem
direito quando estão sendo abusadas. Por isso, fique atento a alguns atos suspeitos e
não deixe de conversar com um adulto de sua confiança quando algo te incomodar!
Suspeite se:
- Um adulto quiser muito ficar a sós com você. Ele pode se oferecer para cuidar de
você, convidar para dormir na cama dele ou lhe levar a passeios.
- Um homem ou uma mulher falarem coisas que te deixam com vergonha.
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- Um adulto passar a mão nas suas partes do corpo mais íntimas, no seu bumbum ou
peito. Também desconfie se esse mesmo adulto pedir que você toque nas partes
íntimas dele;
- Alguém mais velho vier com a conversa de brincar de namorar você;
- Um homem ou uma mulher disserem que vão te ensinar uma brincadeira nova que
te faça sentir mal (com vergonha) e tenha a ver com o seu corpo ou com o corpo
dessa pessoa.
- Uma pessoa quiser tirar foto sua pelado em posições que te façam sentir vergonha
ou que te mostre imagens de outras pessoas fazendo sexo ou nuas.
Como se prevenir
A Internet é, atualmente, o principal meio de divulgação da pedofilia. Em geral, isso
acontece por meio de sites de pornografia. É nesse meio que se formam verdadeiros clubes com o objetivo de unir os pedófilos, adquirir fotos, vídeos, fazer turismo
sexual e tráfico de menores. Por isso, muito cuidado com os sites por onde você
navega. Não converse com estranhos pela rede. Também evite disponibilizar fotos
em blogs e sites. Nada de dar detalhes sobre sua rotina ou local onde você mora.
Não caia na conversa de adultos ou adolescentes mais velhos que se aproximam de
você oferecendo doces ou brinquedos e em troca pedem beijos na boca ou carinhos
esquisitos. Essa pessoa está tentando abusar de você.
Quem pode ajudar
Se você é vítima de abuso ou tem algum amigo ou amiga nessa situação, a primeira
coisa a fazer é falar com um adulto de sua confiança – que pode ser um professor, um
parente, a mãe, o pai, um vizinho, um amigo. A partir daí, essa pessoa deve acionar a
rede de proteção de crianças e adolescentes. Veja como isso funciona:
3 - Depois, chega a vez de punir os responsáveis pelos crimes:
2 - Em seguida, outras pessoas ajudam a cuidar do caso:
POLÍCIA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL
POLÍCIA CIVIL
JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

MÉDICOS
1 - Primeiros passos

PSICÓLOGOS

DISQUE 100 – o Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes.
CONSELHO TUTELAR é o órgão que cuida
dos direitos da criança e do adolescente.

11
13

troca - letras
Para mostrar que você sabe combater a exploração sexual,
destroque as letras abaixo e complete os quadrinhos.

UASOB
REITNNTE
GIPROFNRAAO
LEOCHOSN ALUTRET
IFAPLDEOI
SOPOGICLOS
RÃTOÇEOP
NUNDECAI
CAE
TIOPORSÃTÇIU
ÊLOSICIN
DOLOSIÃ
RDO
DMOE
UARTAM
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caça - palavras

Qual o apelido do Estatuto da Criança e do Adolescente? ____________
Onde trabalham os deputados? ____________
O aniversário do ECA acontece no mês de _____________.
Órgão que tem a tarefa de atender e proteger as crianças é o ______________ Tutelar.
Câmara e Senado fazem parte do Poder _____________.
O _______________ entre pais e filhos é o melhor caminho para evitar as drogas.
Que tipo de bandido abusa de crianças ? _________________
Principal meio de divulgação de pornografia infantil? _________________
O que fazer quando sabemos de um abuso contra crianças ? _________________
Quem faz as leis para proteger as crianças ? _________________
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cadê?
Cuidado, o Malício está escondido no parque de
diversões! Você precisa encontrá-lo e também os
objetos que aparecem no canto desta página.
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FALA AÍ, GALERA!

Gosto muito de
vocês e quero que
continuem assim sempre.

Karolyne, Ganranhuns/AC

Este site é muito construtivo,
aborda assuntos do dia-a-dia
das crianças e isso é muito bom.

Lucimara, Carapicuiba/SP

Gabriel
Andrade,
Brasília-DF

O site do plenarinho é d+++,
é muito divertido e educativo, pois
ensina muitas coisas sobre o plenário. Eu
já fui visitá-lo e foi muito legal. Um enorme
abraço e um grande beijo tchaaaaaauuuu!!!!!!!!

Julia, Sinop/MT
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enigma

labirinto

troca-letras

caça-palavras

cadê?

ABUSO
INTERNET
PORNOGRAFIA
CONSELHO TUTELAR
PEDOFILIA
PSICOLOGOS
PROTEÇÃO
DENUNCIA
ECA
PROSTITUIÇÃO
SILÊNCIO
SOLIDÃO
DOR
MEDO
TRAUMA

1) Fazer leis
2) Pedofilia
3) DISQUE CEM
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