
Muitas crianças e adolescentes não têm familiares ou amigos que saibam como ajudá-los 
quando estão sendo vítimas de violência ou exploração sexual.

Neste guia, você saberá o que fazer para ajudar estas crianças e adolescentes. Conhecerá o 
passo a passo do fluxo de atendimento que visa a protegê-los da exploração sexual, ocorra 
ela nas estradas ou fora delas. 

Observe, no final da ficha, os sites de referência nos quais você pode buscar informações 
complementares.

Conceitos abordados:

Guia do 
agente de 
proteção

1. O fluxo de atendimento: o que é e para que serve;
2. O fluxo de atendimento e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
3. A Rede de Proteção da Criança e do Adolescente: um caminho com várias possibili-

dades;
4. O fluxo de atendimento e a valorização da cidadania;
5. O papel do caminhoneiro para fazer o fluxo funcionar;
6. O papel das diferentes organizações que integram o fluxo e o que elas podem fazer 

para proteger a criança e o adolescente;
7. Casos extremos: o que fazer quando a criança ou adolescente corre risco de morte, 

abandono, violência física, violência psicológica ou abuso sexual;
8. O funcionamento ideal do fluxo de atendimento.
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Principais dicas para o momento da entrega ao caminhoneiro:

1. Chame a atenção para toda a coleção Guia Na Mão Certa para caminhoneiros. Des-
taque os esforços das empresas e o papel do caminhoneiro no enfrentamento do 
problema;

2. Relembre o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. 
Caso existam novos participantes, explique de forma detalhada.

3. Explique que este guia é especial, pois vai mostrar ao caminhoneiro o que fazer 
quando se deparar com um caso de exploração sexual de criança ou adolescente, 
ou com o risco de que isso esteja para acontecer;

4. Fale sobre os direitos de crianças e adolescentes. Use o Guia 2 como referência;

5. Leia o guia inteiro junto com o caminhoneiro. Explique como ele está inserido em 
cada um dos capítulos, ou seja, como pode agir, quem deve procurar, para quem 
precisa ligar e o que deve fazer se o caminho que escolheu não está dando certo;

6. Responda as dúvidas levantadas pelo grupo.

Referências complementares na internet
(sites visitados em 13/02/11)

1. Nações Unidas no Brasil: Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 
http://www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php

2. Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) 
http://www.fia.rj.gov.br/

3. Observatório da Infância 
http://www.observatoriodainfancia.com.br/

4. Fortalecimento das Redes de Proteção – Childhood Brasil  
http://www.childhood.org.br/programas/fortalecimento-das-redes-de-protecao

5. Como agir para proteger crianças e adolescentes da violência sexual 
http://www.childhood.org.br/como-agir#1

6. Ação Proteção 
http://www.promenino.org.br/A%C3%A7%C3%A3oProte%C3%A7%C3%A3o/
tabid/228/Default.aspx

7. REDECA – Sistema Eletrônico de Informação das Redes pelo ECA 
http://www.promenino.org.br/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/
ConteudoId/6d3a5756-6971-4df6-84dd-280f83759a6b/Default.aspx

8. Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte 
http://www.direitoshumanos.gov.br/spdca/ppcaam
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