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HÁ 30 ANOS NO JBR
Q U I N TA FEIRA, 7 DE
D E Z E M B RO DE 1978

PRIMEIRA
PÁGINA
I O porta-voz da
Presidência, coronel
Ruben Ludwig, falou
durante 40 minutos ao
público, com auxílio de
gráficos, e reforçou a
vitória do Arena nas
eleições.

O QUE FOI
N OT Í C I A
I A carne congelada
tinha um aumento de
30% e surpreendia as
donas de casa.

I Brasília podia ver o
filme C a s a n ova do
diretor italiano Fellini,
que a censura havia
proibido e depois
liber ado.

Encoberto a nublado
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NORTE Nublado a encoberto
com pancadas de chuva
Mín.: 20º C — Máx.: 34º C
NORDESTE Nublado com
pancadas de chuva
Mín.: 17º C — Máx.: 37º C
CENTRO-OESTE Nublado
com pancadas de chuva
Mín.: 17º C — Máx.: 38º C
SUDESTE Nublado a
encoberto com pancadas de
chuva
Mín.: 8º C — Máx.: 36º C
SUL Parcialmente nublado a
claro
Mín.: 9º C — Máx.: 34º C

E-mail: freddy@jornaldebrasilia.com.br

A coluna De Olho no ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) é publicada aos domingos

DE OLHO NO ECA
POR FR E  D DY CHARLSON

Educação sexual na escola e no lar

Monitor do Caje é
agredido, mas...

Uma das intenções do recém-encerrado III
Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado no Rio de
Janeiro, é ressaltar a importância de um sistema
integrado de informação para fornecer dados nacionais
que facilitem a integração das ações entre os países e
entre os estados e municípios. Uma boa medida e que
deve ser colocada em prática logo para facilitar o
cruzamento de dados e permitir que ações e denúncias
sejam produzidas e apuradas com maior rapidez e
limpidez. Além disso, acredita-se que é fundamental
uma parceria com o Ministério da Educação para que,
em 2009, todas as escolas do Brasil promovam
aulas e palestras sobre educação sexual.
A necessidade da educação sexual nos currículos
escolares foi, inclusive, defendida pelo presidente Lula.
Mais educação, menos vacilos.

Turma da Mônica agita
nas bandas do ECA

Cebolinha, Cascão, Magali, Mônica e
companhia estão em todas. E sempre fazendo a
coisa certa pelas mãos de seu criador, o grande
Mauricio de Sousa. Desta vez, a galera distribuiu
gratuitamente em Brasília, duas edições especiais
da revista Turma da Mônica. Um gibi trata do
direito do deficiente à acessibilidade e o outro é
uma versão do Estatuto da Criança e do
Adolescente (confira na imagem) contada por
Mônica, Cebolinha, Cascão e Cia. Ambas foram
apresentadas na IV Semana de Valorização da
Pessoa com Deficiência do Senado Federal.
Legal mesmo.

Camila de Magalhães

L ançado no mês de maio
deste ano, o caderno Tu-
doCarro, do Jornal de

Brasília, já representa um su-
cesso na cidade. Durante a tarde
de ontem a publicação foi o foco
do animado Transpedágio,
evento promovido pela Rádio
Transamérica no posto de com-
bustíveis da 303 Norte.

Uma grande estrutura foi
armada, com direito a som, brin-
cadeiras, prêmios e distribuição
de 700 exemplares do Tudo-
Carro, chamando a atenção de
quem transitava por perto do
posto ou escutava a programa-
ção da rádio, com chamadas ao
vivo a cada 30 minutos.

Segundo o coordenador co-
mercial do TudoCarro, Renato
Matsunaga, a ação teve o ob-
jetivo de prestigiar os parceiros
do caderno e distribuir brindes

oferecidos por eles, como mi-
niaturas de carros, camisetas,
convites para cinema, festas e a
corrida da Fórmula Truck, que
será realizada hoje.

Até um modelo de Fiat Palio
estava exposto no local, cedido
pela Esave Veículos. "O caderno
está crescendo, são mais de qua-
tro mil ofertas publicadas às
quintas-feiras", festeja Renato.
Para o dono do posto de gasolina
da 303 Norte, Guilherme An-
tonelli, a escolha do local para o
evento foi um sucesso. "O posto
tem tudo a ver com o Tudo
Carro", diz. Segundo ele, a par-
ceria aumentou o fluxo de veí-
culos no estabelecimento. Quase
200 pessoas participaram da
promoção. O estudante de Ma-
temática Carlos Henrique Bra-
carense, 22 anos, por exemplo,
participou de uma brincadeira e
acabou faturando dois ingressos
para um show de forró.

‘
’

"Os pais precisam se
convencer de que dar
educação sexual em

casa é tão importante
quanto dar comida."

LUIZ INÁCIO LULA DA SI LVA , PRESIDENTE
DA REPÚBLIC A

A situação no Centro de Atendimento
Juvenil Especializado (Caje) não é
mesmo fácil. Na quinta-feira passada,
por exemplo, um monitor foi feito refém
por um interno após um jogo de futebol.
O rapaz, de 20 anos, usou um estoque
(espécie de faca artesanal) para exigir
mais tempo para o banho de sol e o jogo
de futebol. Um desespero só, afinal o
monitor foi ameaçado de morte. O pior,
como se isso fosse possível, é que o
interno teria participado do filme Pra
ficar de boa, exibido na recém-encerrada
41ª edição do Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro. Prova de que
o tal rapaz nem está tão recuperado
assim. Ele cumpre medida
socioeducativa há três anos, por roubo,
latrocínio e homicídio. O último
cometido no próprio Caje. É preciso,
enfim, que a segurança aumente para a
proteção dos monitores e dos próprios
internos. E que programas de
ressocialização sejam mais eficazes.

...nem tudo está perdido
Apesar de tudo, uma notícia boa. É que 265

novos agentes de reintegração social do Caje
começaram esta semana curso de formação para a
aplicação de medidas socioeducativas. O curso tem
aulas de modelo pedagógico, rotina de segurança,
direitos humanos e relações interpessoais, entre
outros. A carga horária é de 80 horas e o curso será
dividido em duas etapas. Uma medida urgente,
afinal os próprios agentes confessaram ter medo de
não saber agir no caso de alguma rebelião...

I AGRESSOR FOI L E VA D O PA R A A 2ª DP: FAC A A RT E S A N A L

JOSEMAR GONÇALVES

Vai rolar

I Seminário sobre o estatuto
O Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do DF (CDCA) promove
amanhã seminário para falar sobre a nova
gestão do órgão e o desafio da efetivação
do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). O evento começa cedo, logo
às 8h, no Centro de Convenções
Israel Pinheiro – na QI 29 do Lago Sul,
ao lado da Ermida Dom Bosco – e terá
palestras, debates e discussões sobre
a situação da criança e do adolescente
no Distrito Federal.

I Estudo sobre educação
Será realizado nesta terça-feira, dia 9,
de 9h às 17h30, o Seminário Educação
e Redução de Danos – Um caminho para
a Inclusão Social. No encontro, no Salão
Leste do Palácio do Planalto, 2º andar,
serão apresentados os resultados
do estudo inédito A educação como
processo de redução das vulnerabilidades
relacionadas ao uso de drogas: levantamento
de experiências no Brasil. O estudo,
financiado pela Comissão Européia,
revela como as instituições que realizam
ações de atenção ao uso de drogas
no País atuam relacionando as temáticas
educação e redução de danos.


