Projeto Bem Cuidar finaliza proposta para Plano Municipal de Enfrentamento às Violências
contra Crianças e Adolescentes (PMVCA) de João Pessoa
Comissão montada pelo projeto enviará o documento para análise e tramitação da câmara de
vereadores ainda em 2021
Em seu segundo ano, o projeto Bem Cuidar - conduzido pela organização humanitária
internacional Aldeias Infantis SOS Brasil, com assessoria técnica da ONG Childhood Brasil e apoio
da Duratex - deu origem a uma proposta de Plano Municipal de Enfrentamento às Violências
contra Crianças e Adolescentes (PMVCA) em João Pessoa-PB. O documento passou pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), pelo qual foi aprovado
e segue para publicação.
A proposta será enviada à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) do município e aos
vereadores eleitos, e a expectativa é de que a pauta faça parte da agenda da câmara de
vereadores do município em 2021. “O ano de 2020 foi muito desafiador, mas conseguimos
encontrar alternativas para seguirmos atuantes, sem deixar de dar apoio aos jovens e famílias
que fazem parte do Bem Cuidar. Infelizmente, com a pandemia, aumentou o número de casos
de violência doméstica e infantil, reforçando assim o comprometimento e engajamento de
todos os envolvidos no projeto”, declarou Alzineide Lima, coordenadora do Programa da Aldeias
Infantis SOS Brasil João Pessoa.
O Bem Cuidar em 2020
Paralelamente à construção da proposta do plano municipal de combate à violência infantil, o
Projeto Bem Cuidar promoveu, ao longo de 2020, atividades online para capacitação de famílias
e agentes comunitários. Hoje, os voluntários formam uma rede de apoio a crianças e
adolescentes vítimas de violência e abusos em quatro bairros da capital da Paraíba. “O projeto
favorece a aproximação dos serviços da rede de assistência com as oficinas e capacitações
realizadas. Tive a oportunidade de participar e perceber o compromisso e responsabilidade
assumidos pela equipe coordenadora do projeto, mesmo no de 2020 passando por tantas
dificuldades e limitações devido à pandemia. O projeto se adaptou e seguiu em frente com as
atividades propostas”, disse Jackeline Sousa dos Santos Patrício, assistente social que integra a
rede de apoio do projeto Bem Cuidar.
O projeto Bem Cuidar também é responsável pelo acompanhamento de famílias e jovens vítimas
de abusos. Ao todo, são 20 famílias atendidas, somando 140 crianças e adolescentes, além de
pais e mães. É o caso de Walterlúcia Ferreira, mãe e chefe de família atendida pela rede de apoio
do projeto. “O Projeto Bem Cuidar me ajudou muito, me ajudou com os meus filhos, me ajudou
como mãe também, me ajudou ensinando não só como ter cuidado comigo, mas com meus filhos
também, eu sou muito grata ao projeto e a todo o pessoal envolvido”.
Dimensões do problema
A violação dos direitos de crianças e adolescentes é um problema global, mas que tem no Brasil
um de seus maiores expoentes. Em 2019, segundo dados do ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, foram 86,8 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos sobre
violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018.

A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico, o que
corresponde a 17 mil ocorrências.
A importância da conscientização, do apoio e do enfrentamento do problema pode ser
percebida nos relatos dos principais beneficiados pelas atividades, as crianças e os adolescentes.
“O Projeto Bem Cuidar é fundamental para combater a violência contra crianças e adolescentes.
A gente aprendendo desde cedo sobre esse assunto, mais tarde na vida, será mais difícil cometer
esse erro e no presente sabemos que não podemos deixar ninguém fazer isso” comentou R.R.V.,
aluno do 7˚ ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cantalice Leite, atendida pelo
projeto.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa –
Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo
nos setores nos quais atua e a maior produtora de painéis de madeira industrializada e pisos,
louças e metais sanitários do Hemisfério Sul, além de ser uma das maiores produtoras de
revestimentos cerâmicos do Brasil.
Com sede administrativa em São Paulo, possui 21 unidades industriais e florestais
estrategicamente localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na
Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex também é proprietária da LD Celulose, por meio de
joint venture com o Grupo Lenzing e da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas
de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de
Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 da B3 - ISE.
Sobre a Aldeias Infantis SOS Brasil
A Aldeias Infantis SOS Brasil (SOS Children’s Villages International) é uma organização
humanitária, sem fins lucrativos, não governamental e independente, que luta pelo direito das
crianças, jovens e adolescentes a viverem em família. No mundo, é a maior organização de
atendimento direto à criança. A Aldeias Infantis SOS Brasil advoga pelos direitos da infância e
atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdêlo, além de dar reposta a situações de emergência. Fundada na Áustria, em 1949, está presente
em 136 países. No Brasil, atua há 53 anos e mantém mais de 70 projetos, em 31 localidades de
Norte ao Sul do país. Ao trabalhar junto com famílias em risco de se separar, para que fiquem
mais fortes, e fornecer cuidados alternativos para crianças e jovens que perderam o cuidado de
suas famílias, a Aldeias Infantis SOS Brasil luta para que nenhuma criança tenha que crescer
sozinha.
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