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O ano de 2011 foi marcado por importantes realizações no CIESPI. Seguem
alguns destaques:

AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria

O CIESPI passa por auditoria externa anualmente, garantindo transparência
e eficiência de nosso setor administrativo-financeiro.

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente PrimeiraPrimeiraPrimeiraPrimeira InfânciaInfânciaInfânciaInfância

No ano de 2011 a equipe do CIESPI dedicou grande atenção ao estudo das
crianças nos seis primeiros anos de vida, através do projeto Primeira
Infância no Brasil Urbano. O resultado desta iniciativa foi a criação do
Ambiente Primeira Infância, um ambiente virtual composto por ferramentas
com informações relevantes para subsidiar políticas públicas voltadas para
a primeira infância.

SemináriosSemináriosSemináriosSeminários

No mês de abril o Centro promoveu dois seminários relacionados ao projeto
Processos de Produção e Implementação de Políticas Públicas para a
População Infantil e Adolescente em situação de rua. Foram eles: o II
Seminário Nacional e o Seminário Internacional Crianças e Adolescentes
com Direitos Violados. O primeiro contou com cerca de 30 atores-chave na
luta pelos direitos de crianças e adolescentes de todo o país, totalizando
nove cidades brasileiras. O segundo reuniu pesquisadores internacionais
para um debate sobre a violação de direitos e indicadores de
vulnerabilidade de crianças e adolescentes no México, Brasil e Argentina.

ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação dededede pesquisadorespesquisadorespesquisadorespesquisadores eeee parceriasparceriasparceriasparcerias internacionaisinternacionaisinternacionaisinternacionais

No primeiro semestre de 2011, Juntou-se à equipe do CIESPI, a
pesquisadora norte americana Danielle Strickland, especialista em estudos
e práticas sobre a população infantil e jovem em situação de rua. Danielle é
presidente do Conselho da ONG mexicana CODENI, em Guadalajara.

ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação
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Recebemos também a visita dos parceiros internacionais Ricardo Fletes,
da Universidade de Guadalajara e dois pesquisadores noruegueses, Kaare
Petersen e Trond Heitmann, da Universidade de Ostfold. Estes
pesquisadores, juntamente com a professora Irene Rizzini, coordenam
projetos em parceria institucional com o Departamento de Serviço Social
da PUC-Rio. Recebemos ainda a visita da professora Maria Belen Nocett,
da Universidad Nacional Del Sur, Argentina e firmamos nossa parceria
com pesquisadores da América Latina associados às redes Childwatch
International e Equidad para la Infancia, através do convenio com o
Instituto Arcor.

ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação nananana RedeRedeRedeRede NacionalNacionalNacionalNacional dadadada PrimeiraPrimeiraPrimeiraPrimeira InfânciaInfânciaInfânciaInfância (RNPI)(RNPI)(RNPI)(RNPI)

O CIESPI foi uma das organizações eleitas para participar do grupo gestor
da RNPI (2012 -2013). Esta é uma oportunidade valiosa para
aperfeiçoarmos nossas ações e atingirmos nossos objetivos de produção e
divulgação de conhecimento.

MudançaMudançaMudançaMudança dodododo espaçoespaçoespaçoespaço físicofísicofísicofísico

O espaço físico do CIESPI foi totalmente remodelado em 2011, criando-se
uma nova ambiência, onde salas amplas e mais arejadas tornaram o
espaço de trabalho mais confortável, agradável e aconchegante.

AgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentos

A equipe do CIESPI agradece a seus múltiplos parceiros, cuja contribuição
e confiança nos permitem atingir nossos objetivos e ampliar nosso escopo
de ação. Seus nomes encontram-se listados na página web do CIESPI.
Destacamos o apoio da PUC-Rio como um todo e, em especial, ao
Departamento de Serviço Social e o da Competência Contábil pelo suporte
ao trabalho de contabilidade
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O CIESPIO CIESPIO CIESPIO CIESPI

É um centro de estudos e de referência dedicado ao desenvolvimento de
pesquisas e projetos sociais voltados a crianças, adolescentes, jovens e
seus elos familiares e comunitários. Tem como meta subsidiar políticas e
práticas para esta população, contribuindo para o seu desenvolvimento
integral e para a promoção e defesa dos seus direitos.

PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais LinhasLinhasLinhasLinhas dededede AçãoAçãoAçãoAção

• Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos sociais
• Assessoria interdisciplinar em âmbito nacional e internacional
• Capacitação de estudantes e profissionais
• Sistematização e difusão de informações

PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais AtividadesAtividadesAtividadesAtividades

• Desenvolve projetos de pesquisa e ação interdisciplinares, contribuindo
para o debate sobre políticas e práticas nas áreas da infância, juventude,
família e comunidade;
• Promove palestras, cursos e seminários, visando a socialização dos
resultados de suas pesquisas em âmbitos local, nacional e internacional;
• Difunde metodologias e dados provenientes de pesquisas produzidas no
Brasil e no exterior;
• Oferece capacitação a estudantes e profissionais em diversas áreas do
conhecimento;
• Assessora projetos, programas e pesquisas nas áreas de atuação do
CIESPI;
• Participa de espaços de articulação e deliberação de políticas públicas,
tais como Fóruns e Conselhos, de forma a contribuir para a promoção,
defesa e garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens.
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Projetos desenvolvidos em 

2011

Projetos desenvolvidos em 

2011



Primeira Inância no Brasil UrbanoPrimeira Inância no Brasil UrbanoPrimeira Inância no Brasil UrbanoPrimeira Inância no Brasil Urbano

O projeto tem como objetivo contribuir para ampliar as oportunidades de
desenvolvimento integral de crianças na primeira infância, por meio da
produção de uma série de ferramentas que auxiliem atores-chave a
formular e implementar diretrizes de políticas e ações que priorizem as
crianças nos primeiros anos de vida.

A equipe do projeto vem produzindo uma série de ferramentas virtuais que
focalizam, de forma integrada, diversas áreas e aspectos fundamentais do
desenvolvimento humano de crianças na primeira infância. Além disso,
promove eventos e articulações, em âmbito nacional e internacional,
fortalecendo o intercâmbio e a atuação em rede.

PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais eventoseventoseventoseventos relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados aoaoaoao projetoprojetoprojetoprojeto

A equipe do projeto participou dos seguintes eventos tendo a Primeira
Infância como tema principal:

� ColóquioColóquioColóquioColóquio “Políticas“Políticas“Políticas“Políticas dededede SegurançaSegurançaSegurançaSegurança eeee DDHHDDHHDDHHDDHH:::: EnfocandoEnfocandoEnfocandoEnfocando aaaa PrimeiraPrimeiraPrimeiraPrimeira
infância,infância,infância,infância, aaaa infânciainfânciainfânciainfância eeee aaaa adolescênciaadolescênciaadolescênciaadolescência””””.... Organização: Instituto Arcor /
Equidade para a Infância. O CIESPI apoiou a organização do evento e
participou com a palestra sobre “Situação de Rua”. Local: Centro
Universitário Maria Antônia/USP, São Paulo, 13 e 14 de setembro de
2011

� 20202020 anosanosanosanos pelapelapelapela educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação dodododo InstitutoInstitutoInstitutoInstituto C&AC&AC&AC&A. 8 a 10 nov 2011.
Organização: Instituto C&A Local: Atibáia, SP

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário “Cidadão“Cidadão“Cidadão“Cidadão dodododo futurofuturofuturofuturo:::: políticaspolíticaspolíticaspolíticas paraparaparapara oooo desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento nananana
primeiraprimeiraprimeiraprimeira infância”infância”infância”infância”.... Organização: Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República (SAE/PR). Local: Royal Tulip Brasília
Alvorada, Brasília, DF, 26 e 27 de outubro de 2011.

� AssembleiaAssembleiaAssembleiaAssembleia GeralGeralGeralGeral dadadada RNPIRNPIRNPIRNPI, Brasília, 13 e 14 de dezembro de 2011.
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• IV Encontro dos fóruns Estaduais de Educação Infantil da Região IV Encontro dos fóruns Estaduais de Educação Infantil da Região IV Encontro dos fóruns Estaduais de Educação Infantil da Região IV Encontro dos fóruns Estaduais de Educação Infantil da Região 
SudesteSudesteSudesteSudeste, Data:06 e 07 de junho de 2011. Organização: MIEIB (Movimento 
Interfóruns de Educação Infantil No Brasil). Local: Universidade Federal 
Fluminense (UFF) – Auditório 405, Bloco E

• Encontro Educação e Participação Social Encontro Educação e Participação Social Encontro Educação e Participação Social Encontro Educação e Participação Social –––– Conquistas e DesafiosConquistas e DesafiosConquistas e DesafiosConquistas e Desafios. Data: 8 
e 10 de novembro. Organização: Instituto C&A.

• Early Early Early Early Childhood education: The international and Brazilian Experience.Childhood education: The international and Brazilian Experience.Childhood education: The international and Brazilian Experience.Childhood education: The international and Brazilian Experience.
Data: 26 de outubro de 2011. Organização: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

• SeminárioSeminárioSeminárioSeminário:::: AAAA primeiraprimeiraprimeiraprimeira infânciainfânciainfânciainfância eeee aaaa mídiamídiamídiamídia.... Organização: CIESPI,
Departamento de Serviço Social da PUC-Rio.... Participantes: Representante
da Globo News, Representante do Departamento de Comunicação Social e
da Assessoria de Imprensa da PUC-Rio, Representante da Fundação Xuxa
Meneghel e Representantes do CIESPI. Local: CIESPI/PUC-Rio, Gávea –
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2011.

• MostraMostraMostraMostra BrinquedoBrinquedoBrinquedoBrinquedo ViraViraViraVira Rua,Rua,Rua,Rua, RuaRuaRuaRua ViraViraViraVira BrinquedoBrinquedoBrinquedoBrinquedo.... Durante o ano de 2011
foram realizados encontros de trocas e debates sobre cultura e saúde com a
participação de grupos de jovens do Centro de Cultura e Educação Lúdica
da Rocinha e do Adolescentro Paulo Freire/RAP da Saúde. Estes encontros
deram origem a organização, nos meses de fevereiro e novembro, da Mostra
Brinquedo Vira Rua, Rua Vira Brinquedo.

ProdutosProdutosProdutosProdutos

O projeto foi desenvolvido a partir de três grandes metas, que resultaram em
produtos disponibilizados na página web do CIESPI, a saber:

MetaMetaMetaMeta 1111: Criar um ambiente virtual, contendo ferramentas com informações
relevantes para subsidiar políticas públicas voltadas para a primeira infância.

O Ambiente da Primeira Infância foi lançado em outubro de 2011. 

MetaMetaMetaMeta 2222: Elaborar ferramentas com informações diversificadas.

Em 2011, foram criadas 4 ferramentas. Abaixo apresentamos uma breve  
descrição de cada uma delas. 
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BaseBaseBaseBase dededede dadosdadosdadosdados –––– IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores sobresobresobresobre primeiraprimeiraprimeiraprimeira infânciainfânciainfânciainfância

Em 2011, foi elaborada uma primeira série de indicadores da Base de
Dados Primeira Infância, contendo um perfil demográfico das crianças de 0
a 6 anos no Brasil (urbano e rural). A Base de Dados apresenta tabelas e
gráficos online com informações-chave nos níveis nacional, regional e
estadual. Apresenta também as definições dos indicadores, informações
sobre as fontes de dados utilizadas, uma breve descrição dos aspectos que
se destacam em cada tabela/gráfico e alguns desafios enfrentados para a
interpretação de dados estatísticos.

Leis,Leis,Leis,Leis, PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas PúblicasPúblicasPúblicasPúblicas eeee ProgramasProgramasProgramasProgramas

Esta ferramenta disponibiliza uma série de informações relevantes para
subsídio a políticas públicas, no que concerne a legislação, políticas
públicas e programas voltados para a primeira infância no Brasil urbano. A
ferramenta online apresenta ainda vídeos, depoimentos e textos
selecionados pela equipe de pesquisa.

OOOO quêquêquêquê éééé importanteimportanteimportanteimportante sabersabersabersaber sobresobresobresobre orçamentosorçamentosorçamentosorçamentos públicos?públicos?públicos?públicos?

Esta ferramenta apresenta, de forma introdutória, simples e de fácil
compreensão, informações e orientações sobre o marco legal regulador e o
processo de construção e negociação do orçamento público, com ênfase na
esfera municipal e nos recursos que são ou deveriam ser direcionados para
políticas e programas voltados à primeira infância. É uma ferramenta de
fácil acesso para ajudar os atores-chave a entender orçamentos municipais,
os processos de orçamento municipal e como influenciar nesses processos.

MapaMapaMapaMapa multimídiamultimídiamultimídiamultimídia (Webmapa)(Webmapa)(Webmapa)(Webmapa) VozesVozesVozesVozes dadadada ComunidadeComunidadeComunidadeComunidade....

No processo de elaboração do ambiente virtual da primeira infância foi
discutida a importância de exemplificar na prática as possibilidades e os
desafios inerentes ao processo de articulação no fomento a iniciativas que
beneficiassem o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos. A
Rocinha foi o campo escolhido por ser uma comunidade com dimensão e
complexidade de cidade e também por ser uma localidade na qual o CIESPI
vem desenvolvendo projetos ao longo dos últimos anos, consolidando
múltiplas parcerias com profissionais e lideranças locais. A criação de um
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webmapa da Rocinha, que se constituísse em um espaço dinâmico de
visualização e atualização, levou a equipe a convidar os parceiros para a
formação de um ConselhoConselhoConselhoConselho ConsultivoConsultivoConsultivoConsultivo ComunitárioComunitárioComunitárioComunitário, que nos ajudasse a
apontar para a eficácia ou não das políticas no seu cotidiano. Esse
Conselho é constituído por representantes do Fórum Cultural da Rocinha,
articuladores comunitários, educadores e coordenadores de espaços de
educação, e jovens atuantes em projetos de saúde e cultura.

O desenvolvimento do webmapa implicou em definições que buscassem
clarear a gama de necessidades de uma comunidade com 73.410
moradores, 6025 crianças de 0 a 4 anos e 6079 crianças de 5 a 9 anos,
segundo o Censo Domiciliar do PAC-2009.

Em 2011, a equipe de pesquisa optou por desenvolver a ferramenta
destacando os espaços abertos de brincar e circular das crianças. O foco
sobre o espaço físico em ambientes abertos, onde crianças passam parte
de seu tempo é importante, na medida em que nos ajuda a destacar vários
fatores que incidem sobre a primeira infância e que influenciam, de forma a
potencializar ou não, seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida.
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Durante os debates e encaminhamentos relacionados ao webmapa, uma
nova vertente de ação foi desenhada que chamamos de focos exploratórios
e experimentais. A participação jovem está no cerne desse foco que contou
com dois processos:

• A criação de brinquedo em creche comunitária e;
• A organização da Mostra Brinquedo Vira Rua, Rua Vira Brinquedo

As fotos abaixo flagram momentos deste processo conjunto de criação.
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MetaMetaMetaMeta 3333 : Divulgar o material produzido.

As informações produzidas vêm sendo amplamente divulgadas via mala
direta do CIESPI, da Rede Nacional da Primeira Infância e demais parceiros
e encontram-se acessíveis em: www.ciespi.org.br
(http://www.ciespi.org.br/primeirainfancia/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=ho
me)

ApoioApoioApoioApoio
Instituto C&A
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Este projeto, desenvolvido entre os anos de 2008 e 2011, teve como
proposta a análise dos processos de construção e de implementação de
políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de rua no
município do Rio de Janeiro. O objetivo era assessorar e documentar o
trabalho da Comissão de Políticas Básicas do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA Rio) na
construção e monitoramento de diretrizes de políticas públicas para crianças
e adolescentes em situação de rua.

Em 2011, o foco principal do projeto foi aprofundar a compreensão sobre o
papel dos Conselhos de Direitos no tocante à efetividade dos direitos desta
população. Isso foi feito por meio de assessoria e de acompanhamento das
ações do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do
Rio de Janeiro (CMDCA-Rio) nos processos de formulação, divulgação e
implementação da Política de Atendimento a Crianças e Adolescentes em
Situação de Rua no Rio de Janeiro, aprovada em 2009. O Projeto tinha
também como meta fomentar um processo semelhante ao ocorrido no Rio
em outras cidades do país. Desta forma, a equipe de pesquisa dialogou e
atuou com diversos parceiros em oito estados.

O projeto teve ainda como proposta a criação de uma base de dados com
indicadores sobre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
no país, além de outros indicadores.

No primeiro semestre de 2011, o projeto contou com a participação especial
de Danielle Strickland, do CODENI, Guadalajara, Mexico.

PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais eventoseventoseventoseventos relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados aoaoaoao projetoprojetoprojetoprojeto

Reuniões da Comissão de Implementação da Política de Atendimento:

Participação em reuniões sistemáticas para discussão e planejamento das
estratégias de implementação da Política de Atendimento a Crianças e
Adolescentes em situação de Rua no Município do Rio de Janeiro.
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Os Processos de Construção e Implementação de Os Processos de Construção e Implementação de Os Processos de Construção e Implementação de Os Processos de Construção e Implementação de 

Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em 

Situação de RuaSituação de RuaSituação de RuaSituação de Rua



SemináriosSemináriosSemináriosSeminários::::

• II Seminário Nacional "Os Processos de Construção e Implementação
de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de
Rua". Organização: CIESPI e Depto. de Serviço Social da PUC-Rio.
Apoio: Universidade de Guadalajara e OAK Foundation. Local: Rio de
Janeiro, Auditório CCE PUC-Rio, unidade Centro. Data: 27 (9h às 18 h)
e 28 de abril (9h às 12h);

• Seminário Internacional "Crianças e Adolescentes com Direitos
Violados: Panorama Latino-Americano", com a participação de
pesquisadores, professores e estudantes de vários estados brasileiros e
representantes do México, Argentina e Estados Unidos. Apoio:
Universidade de Guadalajara e OAK Foundation. Local: Rio de Janeiro,
PUC-Rio, Centro Loyola de Fé e Cultura. Data: 28 de abril (14h às 18
h).

• Seminário Internacional "Espaço Social e Políticas Públicas: meninos
em situação de rua". Palestra proferida (professora Irene Rizzini):
Análise crítica das perspectivas de atendimento à população infantil e
juvenil em situação de rua. Organização: Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ). Local: Auditório 91, Bloco F, nono andar, UERJ.
Data: 30 de novembro.

• Alto Comissariado das Organizações das Nações Unidas (ONU) em
Direitos Humanos. Expert Consultation on promoting and protecting the
rights of children working and/or living on the street: Bridging the gaps
between policy and practice. Palestra proferida (professora Irene
Rizzini): Good practices working with national and local government.
Genebra. Room XXIV, Palais des Nations. Data: 2 e 3 de novembro.
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ProdutosProdutosProdutosProdutos

CadernosCadernosCadernosCadernos dededede pesquisapesquisapesquisapesquisa::::

Closing the gap between rights and realities for
children and youth in urban Brazil: reflections
on a Brazilian project to improve policies for
street children. Malcolm Bush, Irene Rizzini.
Rio de Janeiro: CIESPI/ PUC-Rio ; Geneva:
OAK Foundation, 2011.



BoletinsBoletinsBoletinsBoletins dededede PesquisaPesquisaPesquisaPesquisa::::

Boletim 3 - Os Processos de Construção e Implementação de Políticas
Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua.

Bulletin 3 – Constructing and implementing new policies for children and
adolescents on the “situation of the streets” in Rio de Janeiro: a summary
of findings.

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores dededede vulnerabilidadevulnerabilidadevulnerabilidadevulnerabilidade

Na página web do CIESPI encontram-se gráficos e tabelas com
indicadores voltados para a população infantil e adolescente no Brasil
urbano, atualizados no ano de 2011.

ApoioApoioApoioApoio
Fundação Oak , Genebra, Suíça.
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A efetivação de políticas públicas no Brasil. O
caso das políticas para crianças e adolescentes
em situação de rua. Irene Rizzini, Marcelo
Princeswal, Paula Caldeira, Malcolm Bush. Rio
de Janeiro: CIESPI/ PUC-Rio; Genebra:
Fundação OAK (prelo).1



O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foi criado e
desenvolvido através da parceria entre o CIESPI e profissionais da área de
educação e cultura da Rocinha. O Centro surgiu no âmbito do projeto Rede
Brincar e Aprender (desde 2002) e das ações iniciadas pelo Centro de
Assessoria ao Movimento Popular (CAMPO), com a brinquedoteca Peteca,
em 1987. O objetivo é construir, de forma coletiva, um espaço de discussão,
pesquisa e ação que valorize a história, a memória, a cultura e a prática
educacional da Rocinha tendo a ludicidade como eixo. Aprovado em 2005
como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura através do Programa
Cultura Viva, o projeto hoje faz parte de redes nacionais através das Ações
Griô, Escola Viva e Ludicidade: Pontinhos de Cultura. Foi um dos
fundadores do Fórum dos Pontos de Cultura do Rio de Janeiro e Espírito
Santo, tendo um membro de sua equipe como representante na Comissão
Nacional dos Pontos de Cultura. A equipe do Centro Lúdico, formada por
educadores, pesquisadores, jovens e griôs, atua através de uma
metodologia brincante, participativa e articuladora. Esse processo
metodológico traduz-se na valorização do brincar como importante canal de
comunicação entre diferentes idades, etnias, credos, procedências, em uma
espiral de interações que se mesclam e se recriam de forma permanente.

PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais eventoseventoseventoseventos relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados aoaoaoao projetoprojetoprojetoprojeto

EventosEventosEventosEventos emememem rede/rede/rede/rede/ RedesRedesRedesRedes eeee parceriasparceriasparceriasparcerias

• Encontro Brasil-Argentina
Descrição: Intercâmbio com grupo de professoras da Universidad Del
Sur e Escuela Ezequiel Martinez Estrada UNS, Bahia Blanca, Argentina,
em visita a projetos sociais e culturais do Rio de janeiro, 15 a 18 abril

• Micro-TEIA Região Serrana
Descrição: Encontro de Pontos de Cultura do Rio de Janeiro
Cidadel: Lumiar, 21 a 24 junho

• Micro-TEIA Fluminense
Descrição: Encontro de Pontos de Cultura do Rio de Janeiro
Cidade: Niterói, 1 e 2 de outubro
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Centro de Educação e Cultura Lúdica da RocinhaCentro de Educação e Cultura Lúdica da RocinhaCentro de Educação e Cultura Lúdica da RocinhaCentro de Educação e Cultura Lúdica da Rocinha



• Micro-TEIA Carioca
Descrição: Encontro de Pontos de Cultura do Rio de Janeiro
Cidade: Rio de Janeiro, 9 de dezembro

ProdutosProdutosProdutosProdutos

• MostraMostraMostraMostra BrinquedoBrinquedoBrinquedoBrinquedo ViraViraViraVira Rua,Rua,Rua,Rua, RuaRuaRuaRua ViraViraViraVira BrinquedoBrinquedoBrinquedoBrinquedo

Descrição: Mostra cultural organizada por jovens do Centro de Cultura e
Educação Lúdica da Rocinha e do RAP da Saúde
Local: Adolescentro Paulo Freire/Secretaria Municipal de Saúde
Datas: 15 a 17 de março e 21 e 22 de novembro

• ExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposição BrinquedoBrinquedoBrinquedoBrinquedo:::: mensageiromensageiromensageiromensageiro dasdasdasdas InfânciasInfânciasInfânciasInfâncias

Descrição: Exposição do acervo de brinquedos do Centro de Cultura e
Educação Lúdica da Rocinha
Locais: Grandjean de Montigny /PUC-Rio e Instituto Superior de Educação
Pró-Saber
Períodos: 4 a 29 de abril e 2 a 20 de junho

• MapaMapaMapaMapa LúdicoLúdicoLúdicoLúdico dadadada RocinhaRocinhaRocinhaRocinha (virtual)(virtual)(virtual)(virtual)

Descrição: Criação de um web mapa lúdico da Rocinha disponibilizado na
plataforma FIC - Fronteiras Imaginárias Culturais
http://fic.imotiro.org/node/200
Período: primeiro semestre de 2011

• MapaMapaMapaMapa LúdicoLúdicoLúdicoLúdico dadadada RocinhaRocinhaRocinhaRocinha (brinquedo)(brinquedo)(brinquedo)(brinquedo)

Descrição: Mapa da Rocinha dividido em áreas como em um quebra-
cabeças. Criado como base para o mapa virtual

• MapaMapaMapaMapa LúdicoLúdicoLúdicoLúdico ParatyParatyParatyParaty (brinquedo)(brinquedo)(brinquedo)(brinquedo)

Descrição: Criado a partir da convivência com grupos de escolas e Pontos
de Cultura da região de Paraty em 2010
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• Site Site Site Site do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinhado Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinhado Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinhado Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha

Descrição: Criação coletiva de um site que inclui histórico, ações, 
metodologia, redes e parcerias, entre outros.  
WWW.centroludicorocinha.org.br

• Tese de Tese de Tese de Tese de DoutoradoDoutoradoDoutoradoDoutorado

Título: As políticas públicas culturais e a perspectiva de transformação: a 
experiência coletiva nos Pontos de Cultura. 
Autora; Carla Daniel Sartor
Local: PUC-Rio, Departamento de Serviço Social
Data de defesa: 26 de abril

ApoioApoioApoioApoio

MINC - Ministério da Cultura / Programa cultura Viva 
http://www.cultura.gov.br/cultura_viva/
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Esta pesquisa teve como proposta analisar as possibilidades de promoção
do direito à convivência familiar às crianças e aos adolescentes com
transtorno mental e/ou deficiência mental. O foco principal consistiu em
ouvir as famílias quanto ao cuidado e tratamento de seus filhos, bem como
quanto ao acesso a serviços e outras formas de apoio com que contam. No
passado, a institucionalização era uma prática comum a estas crianças e
adolescentes. Atualmente, apesar de ser reconhecida a importância de se
evitar a institucionalização e existam algumas iniciativas neste sentido,
ainda há muito a ser feito para garantir o direito à convivência familiar.

PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais eventoseventoseventoseventos relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados aoaoaoao projetoprojetoprojetoprojeto

• Seminário crianças e adolescentes com deficiência em situação de
violência: invisíveis e vulneráveis? Palestra proferida (professora Irene
Rizzini): Notas de pesquisas: deficiência e violência. Organização:
Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente e
Instituto Fernandes Figueira. Local: Scorial Rio Hotel, Rio de Janeiro, 29
de setembro.

ProdutoProdutoProdutoProduto

• O livro que sintetiza a metodologia e os resultados da pesquisa será
publicado pela Editora PUC-Rio/CIESPI, com possível parceria com a
Editora Cortez, no primeiro semestre de 2012 (prelo).
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A família nos dispositivos de cuidados para crianças e A família nos dispositivos de cuidados para crianças e A família nos dispositivos de cuidados para crianças e A família nos dispositivos de cuidados para crianças e 

adolescentes com transtorno mental e/ou deficiência adolescentes com transtorno mental e/ou deficiência adolescentes com transtorno mental e/ou deficiência adolescentes com transtorno mental e/ou deficiência 

mental: promovendo o direito à convivência familiarmental: promovendo o direito à convivência familiarmental: promovendo o direito à convivência familiarmental: promovendo o direito à convivência familiar



O projeto é parte do grupo Grupo de Pesquisa Infância, Juventude e
Participação Cidadã (Departamento de Serviço Social da PUC-Rio/CNPq),
cujo objetivo é a produção de conhecimento sobre a participação de crianças e
adolescentes nas sociedades contemporâneas. Ele vem sendo desenvolvido
por uma rede de 11 pesquisadores originários de quatro países: Brasil, África
do Sul, Índia e Inglaterra, visando construir teorias que possam contribuir para
a compreensão deste fenômeno. A formação desta rede de pesquisadores se
deu durante o seminário internacional sobre o tema da participação infantil e
juvenil, realizado em Edimburgo, em setembro de 2006. Em abril de 2009, o
grupo realizou um primeiro encontro na Cidade do Cabo, na África do Sul, a
fim de sugerir algumas linhas de estudo sobre o tema da participação.

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades eeee ProdutoProdutoProdutoProduto

ApoioApoioApoioApoio:::: Levehulme, Reino Unido (financiou o Seminário Internacional de Abril
de 2010 e a tradução dos artigos que serão publicados em 2012 na Revista O
Social em Questão do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio). Um livro
vem sendo redigido em conjunto pela equipe internacional e deverá ser
finalizado no ao de 2012.

O projeto, realizado paralelamente no Brasil, México e Estados Unidos, teve
como principal foco, a investigação sobre a participação de adolescentes e
jovens pertencentes aos diferentes segmentos sócio-econômicos, porém
circunscritos ao contexto urbano das cidades do Rio de Janeiro, Cidade do
México e Chicago. Por meio da realização de entrevistas e narrativas
redigidas pelos/as jovens, foram documentadas as trajetórias de participação
de cerca de 25 jovens em cada cidade, buscando-se analisar os processos
através dos quais eles/elas se engajaram; como percebem sua participação e
seu lugar na sociedade enquanto cidadãos ativos.

Atividades e ProdutoAtividades e ProdutoAtividades e ProdutoAtividades e Produto

As coordenadoras do projeto no Brasil, México e Estados Unidos trabalharam
na revisão final do livro, cujo lançamento está previsto para 2012.

Crianças e adolescentes: participação cidadã. Políticas Crianças e adolescentes: participação cidadã. Políticas Crianças e adolescentes: participação cidadã. Políticas Crianças e adolescentes: participação cidadã. Políticas 

públicas e novos paradigmas públicas e novos paradigmas públicas e novos paradigmas públicas e novos paradigmas 

Projetos de cooperação internacional

Jovens Engajados nas Américas Jovens Engajados nas Américas Jovens Engajados nas Américas Jovens Engajados nas Américas 
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Bases de dados CIESPIBases de dados CIESPI



A proposta de criação da Base de Dados Infância e Juventude em Números do
CIESPI consiste em disponibilizar indicadores confiáveis que possam
assessorar debates, decisões e práticas que visem aprimorar as condições de
vida de crianças, adolescentes e suas famílias. Ela foi construída com o
objetivo de assistir a um amplo número de usuários como representantes de
órgãos governamentais, organizações não governamentais, jornalistas,
empresários, pesquisadores, estudantes, professores e profissionais de
qualquer área do conhecimento.

Até o presente, a base de dados apresenta duas séries de indicadores – uma
voltada para indicadores sócio-demográficos e indicadores de vulnerabilidade
(população infantil e adolescente) e outra série dedicada à primeira infância (0
a 6 anos). Os dados são apresentados de forma simples para facilitar o acesso
rápido de um grande número de usuários e contém dados relativos ao período
de dez anos (PNAD 1999-2009) com comentários sobre as tabelas e os
gráficos que compõem a base.
Em 2011, iniciou-se o processo de tradução destes indicadores para o inglês,
com o apoio da Fundação Oak.

A Base Legis é um detalhado acervo legislativo que trata especificamente da
criança, do adolescente e dos temas que lhes são conexos, contendo
documentos legislativos datados do início do século XIX até os dias atuais. Ao
todo, são mais de 260 documentos legislativos, distribuídos em Constituições,
Leis, Projetos de Lei, Decretos, normas internacionais, discursos e
pronunciamentos históricos de personalidades dos meios político e jurídico,
bem como outros documentos históricos diretamente ligados à aplicação da
Lei.

Em 2011, foi criada a Base Legis Internacional, com um acervo referente aos
principais instrumentos legais internacionais (acordos, tratados, pactos, entre
outros) que concernem os direitos da criança e do adolescente, dos quais o
Brasil figura como signatário. Estes instrumentos internacionais integram o
ordenamento jurídico especial de que são titulares crianças e adolescentes.

Base de Dados Infância e Juventude em NúmerosBase de Dados Infância e Juventude em NúmerosBase de Dados Infância e Juventude em NúmerosBase de Dados Infância e Juventude em Números
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BASE LEGISBASE LEGISBASE LEGISBASE LEGIS



Adicionou-se, ainda, uma série de Leis e Documentos Internacionais em língua
estrangeira (espanhol e inglês). Esta série consiste em um conjunto de normas
específicas (Constituição Federal do Brasil, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Convenção dos Direitos sobre os direitos da Criança e do
Adolescente, entre outras) direcionado especialmente ao púbico internacional
interessado em documentos nacionais e internacionais referentes aos direitos
da criança e do adolescente

Acesso :

Base de Dados Infância e Juventude em Números -
http://www.ciespi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=90

BASE LEGIS
http://www.ciespi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=67
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CIESPI na mídiaCIESPI na mídia



VideoconferênciasVideoconferênciasVideoconferênciasVideoconferências

• Universidade Federal do Paraná (UFPR). Videoconferência para
estudantes e profissionais do Paraná. Tema: Aspectos internacionais
relativos aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Apoio:
Universidade Federal do Paraná, Curitiba: 24 de outubro.

ArtigosArtigosArtigosArtigos nananana imprensaimprensaimprensaimprensa (entrevistas)(entrevistas)(entrevistas)(entrevistas)

• GazetaGazetaGazetaGazeta dodododo PovoPovoPovoPovo.... Abrigos têm 36,9 mil crianças. São Paulo, 14 de
agosto. Disponível em:
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&i
d=1157803&tit=Abrigos-tem-369-mil-criancas.

• PUCPUCPUCPUC----UrgenteUrgenteUrgenteUrgente.... Seminário debate violação de direitos. Rio de Janeiro, 25
de abril a 1 de maio.

• GazetaGazetaGazetaGazeta dodododo PovoPovoPovoPovo.... 23 mil crianças ainda vivem nas ruas no Brasil. São
Paulo, 22 de março. Disponível em:
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&i
d=1108319&tit=23-mil-criancas-ainda-vivem-nas-ruas-no-Brasil.

ArtigosArtigosArtigosArtigos nananana internetinternetinternetinternet (entrevistas)(entrevistas)(entrevistas)(entrevistas)

• Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Abrigos têm 36,9 mil crianças. São Paulo, 14 de 
agosto. Disponível em:                            
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&i
d=1157803&tit=Abrigos-tem-369-mil-criancas.

• HojeHojeHojeHoje emememem diadiadiadia.... Escola é aliada no resgate da infância. Minas, 08 de
agosto. Disponível em: http://www.hojeemdia.com.br/minas/escola-e-
aliada-no-resgate-da-infancia-1.322508.

• Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Miséria condena desenvolvimento de 10 milhões de 
crianças. Minas, 08 de agosto. Disponível em: 
http://www.hojeemdia.com.br/minas/miseria-condena-desenvolvimento-
de-10-milh-es-de-criancas-1.322404.

25

www.ciespi.org.br

CIESPI na mídiaCIESPI na mídiaCIESPI na mídiaCIESPI na mídia



ArtigosArtigosArtigosArtigos nananana internetinternetinternetinternet PUCPUCPUCPUC----RioRioRioRio (entrevistas)(entrevistas)(entrevistas)(entrevistas)

• JornalJornalJornalJornal dadadada PUCPUCPUCPUC.... Lançamento do Ambiente Primeira Infância no site do
CIESPI. Produto do Projeto de pesquisa Primeira Infância no Brasil
Urbano. Rio de Janeiro, 14 de dezembro. Disponível em:
http://jornaldapuc.vrc.puc-rio.br/

• JornalJornalJornalJornal dadadada PUCPUCPUCPUC.... Participação da Professora do Departamento de Serviço
Social Irene Rizzini, na Universidade de Harvard para a conferência
"Adolescent Rights. What Progress?”. Rio de Janeiro, 1 de dezembro.
Disponível em: http://jornaldapuc.vrc.puc-rio.br/

• PortalPortalPortalPortal PUCPUCPUCPUC RioRioRioRio DigitalDigitalDigitalDigital.... Escritores e professores dizem como expandir a
leitura. Rio de Janeiro, 08 de junho. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-
rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9619&sid=55.

• JornalJornalJornalJornal dadadada PUCPUCPUCPUC.... Duas décadas de respeito aos direitos. Rio de Janeiro,
16 de agosto. Disponível em: http://jornaldapuc.vrc.puc-
rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?buscador=publique&infoid=2183&quer
y=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=ta
x&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&sear
ch%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%
5Foptions=all&sid=21&text=rizzini.

• JornalJornalJornalJornal dadadada PUCPUCPUCPUC.... Drogas: um atalho para a vida atrás das grades. Rio de
Janeiro, 16 de agosto. Disponível em: http://jornaldapuc.vrc.puc-
rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?buscador=publique&infoid=2163&quer
y=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=ta
x&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&sear
ch%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%
5Foptions=all&sid=21&text=rizzini.

EntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistas emememem televisãotelevisãotelevisãotelevisão

• TVTVTVTV CaboCaboCaboCabo Branco/GloboBranco/GloboBranco/GloboBranco/Globo.... Jornal Bom dia Brasil. A efetivação dos direitos
das crianças e dos adolescentes no Brasil e na Paraíba. João Pessoa,
17 de outubro de 2011. (duração 2 minutos)
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• TvTvTvTv dadadada UniversidadeUniversidadeUniversidadeUniversidade FederalFederalFederalFederal dadadada Paraíba/TVParaíba/TVParaíba/TVParaíba/TV BrasilBrasilBrasilBrasil. A arte de governar
crianças no Brasil de hoje. João Pessoa, 17 de outubro de 2011.
(duração 30 minutos)

• TVTVTVTV BrasilBrasilBrasilBrasil.... Debates sobre educação. Rio de Janeiro, 18 de agosto.
Duração: 50 minutos. Tema: Família.

• JornalJornalJornalJornal NacionalNacionalNacionalNacional.... Rio determina que menores detidos em cracolândias
terão de se tratar. Rio de Janeiro, 26 de maio. Disponível em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/05/rio-aprova-mudanca-
na-forma-de-lidar-com-menores-usuarios-de-crack.html
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EventosEventos



NacionaisNacionaisNacionaisNacionais

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário Violências,Violências,Violências,Violências, Direitos,Direitos,Direitos,Direitos, ServiçoServiçoServiçoServiço SocialSocialSocialSocial eeee PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas IntersetoriaisIntersetoriaisIntersetoriaisIntersetoriais....
Organização: Departamento de Serviço Social PUC-Rio. Tema: Violência
e Saúde Mental. Local: Prédio Fings - Sala F606 – PUC-Rio, 01 de
setembro.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário DireitosDireitosDireitosDireitos HumanosHumanosHumanosHumanos dededede CriançasCriançasCriançasCrianças eeee AdolescentesAdolescentesAdolescentesAdolescentes –––– 20202020 anosanosanosanos dodododo
EstatutoEstatutoEstatutoEstatuto. Organização: CIESPI, Depto. Serviço Social e Depto. Direito da
PUC-Rio. Lançamento do livro Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes – 20 anos do Estatuto. Apoio: Secretaria de Direitos
Humanos, UNESCO, Núcleo de Direitos Humanos Depto. Direito da PUC-
Rio. Local: Auditório B6 – Edifício Frings – PUC-Rio, 17 de maio.

� ConferênciaConferênciaConferênciaConferência MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal dodododo ConselhoConselhoConselhoConselho dededede DireitosDireitosDireitosDireitos dadadada CriançaCriançaCriançaCriança eeee dodododo
AdolescenteAdolescenteAdolescenteAdolescente.... PalestraPalestraPalestraPalestra dededede aberturaaberturaaberturaabertura:::: DesafiosDesafiosDesafiosDesafios nananana efetivaçãoefetivaçãoefetivaçãoefetivação dosdosdosdos DireitosDireitosDireitosDireitos
dasdasdasdas CriançasCriançasCriançasCrianças eeee dosdosdosdos AdolescentesAdolescentesAdolescentesAdolescentes. Local: Circo Voador, Rio de Janeiro-RJ,
15 de dezembro.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário InternacionalInternacionalInternacionalInternacional EspaçoEspaçoEspaçoEspaço SocialSocialSocialSocial eeee PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas PúblicasPúblicasPúblicasPúblicas:::: meninosmeninosmeninosmeninos emememem
situaçãosituaçãosituaçãosituação dededede rua. Tema: Análise crítica das perspectivas de atendimento à
população infantil e juvenil em situação de rua. Organização:
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Local: Auditório 91,
Bloco F, nono andar UERJ, 30 de novembro.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário DireitosDireitosDireitosDireitos HumanosHumanosHumanosHumanos dasdasdasdas criançascriançascriançascrianças eeee adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes:::: osososos 20202020 anosanosanosanos dodododo
EstatutoEstatutoEstatutoEstatuto. Local: Auditório do CSE. Promoção: Pesquisadora do Núcleo da
Criança, Adolescente e Família (NECAD) do Departamento de Serviço
Social (DSS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) -
NECAD/DSS. Local: Auditório do CSE, Florianópolis-SC, 17 de novembro.

� EncontroEncontroEncontroEncontro dededede articulaçãoarticulaçãoarticulaçãoarticulação eeee pesquisapesquisapesquisapesquisa comcomcomcom oooo CentroCentroCentroCentro dededede CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania eeee DireitosDireitosDireitosDireitos
HumanosHumanosHumanosHumanos eeee aaaa rederederederede REMARREMARREMARREMAR (Rede(Rede(Rede(Rede MargaridasMargaridasMargaridasMargaridas dededede açãoaçãoaçãoação emememem prolprolprolprol dosdosdosdos
direitosdireitosdireitosdireitos dadadada criançacriançacriançacriança eeee dodododo adolescente)adolescente)adolescente)adolescente).... João Pessoa, 17 de outubro.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário AvançosAvançosAvançosAvanços eeee desafiosdesafiosdesafiosdesafios nananana efetivaçãoefetivaçãoefetivaçãoefetivação dosdosdosdos direitosdireitosdireitosdireitos dadadada criançacriançacriançacriança eeee dodododo
adolescenteadolescenteadolescenteadolescente:::: oooo papelpapelpapelpapel dadadada universidadeuniversidadeuniversidadeuniversidade nananana rederederederede dededede defesadefesadefesadefesa eeee proteçãoproteçãoproteçãoproteção.
Tema: O papel da universidade na rede de defesa e proteção dos direitos
das crianças e dos adolescentes. Organização: Núcleo de Cidadania e
Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Local:
Campus I da UFPB, João Pessoa, 18 de outubro.
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� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário AvançosAvançosAvançosAvanços eeee desafiosdesafiosdesafiosdesafios nananana efetivaçãoefetivaçãoefetivaçãoefetivação dosdosdosdos direitosdireitosdireitosdireitos dadadada criançacriançacriançacriança eeee dodododo
adolescenteadolescenteadolescenteadolescente:::: oooo papelpapelpapelpapel dadadada universidadeuniversidadeuniversidadeuniversidade nananana rederederederede dededede defesadefesadefesadefesa eeee proteçãoproteçãoproteçãoproteção....
Tema: A Convivência Familiar e Comunitária como direito fundamental da
criança e do adolescente à proteção integral. Organização: Núcleo de
Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB). Local: Campus I da UFPB, João Pessoa, 17 de outubro.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário CriançasCriançasCriançasCrianças eeee adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes comcomcomcom deficiênciadeficiênciadeficiênciadeficiência emememem situaçãosituaçãosituaçãosituação dededede
violênciaviolênciaviolênciaviolência:::: invisíveisinvisíveisinvisíveisinvisíveis eeee vulneráveis?vulneráveis?vulneráveis?vulneráveis? Tema: Notas de pesquisas: deficiência
e violência. Organização: Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da
Criança e do Adolescente e Instituto Fernandes Figueira. Local: Scorial
Rio Hotel, Rio de Janeiro, 29 de setembro.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário paraparaparapara elaboraçãoelaboraçãoelaboraçãoelaboração dodododo PlanoPlanoPlanoPlano MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal dededede ConvivênciaConvivênciaConvivênciaConvivência FamiliarFamiliarFamiliarFamiliar eeee
ComunitáriaComunitáriaComunitáriaComunitária. Palestra: Políticas Públicas para crianças e adolescentes em
situação de Rua no Brasil: para onde estamos caminhando? Mesa:
Discutindo a Convivência Familiar e comunitária como um direito
fundamental de Crianças e Adolescentes. Organização: CMDCA de São
Luis. Local: Câmara de Vereadores de São Luis-MA, 30 e 31 de agosto.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário DireitosDireitosDireitosDireitos HumanosHumanosHumanosHumanos dededede CriançasCriançasCriançasCrianças eeee AdolescentesAdolescentesAdolescentesAdolescentes –––– 20202020 anosanosanosanos dodododo
EstatutoEstatutoEstatutoEstatuto. Organização: CIESPI, Depto. Serviço Social e Depto. Direito da
PUC-Rio. Lançamento do livro Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes – 20 anos do Estatuto. Apoio: Secretaria de Direitos
Humanos, UNESCO, Núcleo de Direitos Humanos Depto. Direito da PUC-
Rio. Local: Auditório B6 – Edifício Frings – PUC-Rio, 17 de maio.

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário InternacionalInternacionalInternacionalInternacional CriançasCriançasCriançasCrianças eeee AdolescentesAdolescentesAdolescentesAdolescentes comcomcomcom DireitosDireitosDireitosDireitos VioladosVioladosVioladosViolados::::
panoramapanoramapanoramapanorama latinolatinolatinolatino---- americanoamericanoamericanoamericano.... Organização: CIESPI e Depto. Serviço
Social da PUC-Rio. Apoio: Universidade de Guadalajara e fundação OAK.
Local: Centro Loyola de Fé e Cultura, 28 de abril.

InternacionaisInternacionaisInternacionaisInternacionais

� SeminárioSeminárioSeminárioSeminário InternacionalInternacionalInternacionalInternacional UniversidadeUniversidadeUniversidadeUniversidade dededede HarvardHarvardHarvardHarvard. Palestra: Challenges
and opportunities in connecting low-income young people in urban Brazil
to the mainstream job market. Local: Harvard School of Public Health,
Cambridge, Massachussets-EUA, 8 e 9 de dezembro.
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� AltoAltoAltoAlto ComissariadoComissariadoComissariadoComissariado dasdasdasdas ONUONUONUONU emememem DireitosDireitosDireitosDireitos HumanosHumanosHumanosHumanos. Expert Consultation on
promoting and protecting the rights of children working and/or living on the
street: Bridging the gaps between policy and practice. Palestra: Good
practices working with national and local government. Genebra. Room
XXIV, Palais des Nations, 2 e 3 de novembro.

� ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação emememem reuniãoreuniãoreuniãoreunião dodododo ConselhoConselhoConselhoConselho ConsultivoConsultivoConsultivoConsultivo dodododo FetzerFetzerFetzerFetzer InstituteInstituteInstituteInstitute,,,, nananana
funçãofunçãofunçãofunção dededede conselheiraconselheiraconselheiraconselheira nananana áreaáreaáreaárea dededede educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação ((((BoardBoardBoardBoard membermembermembermember;;;; EducationalEducationalEducationalEducational
ProfessionsProfessionsProfessionsProfessions AdvisorAdvisorAdvisorAdvisor)))). Kalamazoo, Michigan, USA, 13 a 16 de setembro.
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ContatosContatos



Diretora PresidenteDiretora PresidenteDiretora PresidenteDiretora Presidente
Irene Rizzini

Coordenadora ExecutivaCoordenadora ExecutivaCoordenadora ExecutivaCoordenadora Executiva
Maria Cristina Bó

EndereçoEndereçoEndereçoEndereço
Estrada da Gávea nº 50, Gávea
CEP 22451 – 263 Rio de Janeiro RJ

Telefone/faxTelefone/faxTelefone/faxTelefone/fax
(55(55(55(55----21) 225921) 225921) 225921) 2259----2908290829082908

CIESPICIESPICIESPICIESPI
Compromisso com as infâncias do mundoCompromisso com as infâncias do mundoCompromisso com as infâncias do mundoCompromisso com as infâncias do mundo
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