INTRODUÇÃO
Como representante dos mineiros, pai de
família e avô de uma linda netinha, não
poderia me furtar de ser uma voz pela de
fesa das crianças no Congresso Nacional.
Nestes últimos anos, em especial, tenho
me debruçado sobre temas que para muitos ainda parece ser muito distante, mas
que, na realidade, é tão presente no nosso
dia a dia, entretanto de maneira oculta.

Segundo a UNICEF, nossas crianças são
as mais estressadas do mundo.
Uma breve crítica social não nos deixa
dúvidas que um dos motivos é o fato de
sermos o pior país da América Latina para se nascer menina, o 4º no mundo em
casamento infantil e em que apenas 1 a
cada 100 meninos denunciará o abuso
sofrido. Precisamos dar um basta neste
tipo de crime. Quando Ministro do Turismo, atuei junto à Ministra Damares Alves
para combater a exploração sexual infantil nas regiões turísticas em todo o Brasil.

O abuso sexual infantil é um crime hediondo praticado contra nossas crianças
e adolescentes. Estudos afirmam que
apenas 30% dos abusos deixam marcas
visíveis, mas, estes mesmos estudos não
deixam dúvidas que as marcas na Como Deputado Federal, tenho trabalhap meio de projetos
p j
de leis e sendo
alma de nossas crianças são eternas. do por
base do Governo Federal para
pa a
aprovação de importantes pro
projetos de inciativa do Po
Poder
Executivo Federal.
Fede

Marcelo Álvaro
Deputado Federal
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TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER
MARCELO ANTÔNIO ÁLVARO
Marcelo Álvaro é administrador, conservador, mineiro, pai e avô. Filho do
Ex-Deputado Federal e ex-vice prefeito de Belo Horizonte, o saudoso
Álvaro Antônio. Inspirado pela vida de seu pai, resgatou seu trabalho e
legado deixado, desenvolvendo ações de base comunitária, na criação de
associações e grupos políticos em bairros, vilas e comunidades carentes,
que lutavam por melhor atendimento dos serviços públicos.
Percebendo que as dificuldades eram muitas e que, sozinho, não
conseguiria mudar aquela realidade, resolveu iniciar a carreira
política e dar continuidade à representação dos interesses da sua
região. Em homenagem ao pai, num reconhecimento pelo trabalho dele como homem público, adotou o nome político Marcelo Álvaro
Antônio, como passou então a ser conhecido.
Em 2012, disputou sua primeira eleição, tornando-se um
dos vereadores mais votados de Belo Horizonte. Em 2014,
lançou-se candidato à Câmara dos Deputados e foi eleito o
terceiro Deputado Federal mais votado em Belo Horizonte.
Nas eleições de 2018, foi reeleito Deputado Federal para o 2º
mandato na Câmara dos Deputados com 230.008 votos, alcançando o título de Deputado mais votado do Estado de
Minas Gerais.
Em 2019, foi nomeado Ministro do Turismo do primeiro Governo conservador da história, pelo Presidente Jair Bolsonaro. Como ministro, foi responsável por grandes acordos internacionais e ações que alavancaram a
economia brasileira.
Enquanto Ministro do Turismo, Marcelo agiu com prontidão e responsabilidade diante da maior crise que o mundo está vivendo nas últimas
décadas, com a pandemia do coronavírus, sendo reconhecido publicamente sua atuação pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro.
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75% das
mulheres
estupradas,
no Brasil,
são crianças
Os números são
alarmantes!

O Brasil ostenta números obscenos de violência contra a
mulher. A cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil,
destas, 28% são crianças do sexo feminino entre 10 e 13 anos
de idade, configurando assim, estupro de vulnerável.
Os números continuam a nos assustar, meninas de 5 a 9 anos,
estão no segundo lugar do ranking de mulheres/meninas
estupradas no Brasil. Em terceiro lugar, estão as crianças de
0 meses a 4 anos de idade. O Anuário de Segurança Pública
revela um tenebroso cenário, o ESTUPRO DE BEBÊS NO BRASIL.
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Uma menina
é estuprada
a cada
8 minutos
no Brasil

84% dos
menores
abusados, no
estado de Minas
Gerais, são do
sexo feminino.
Fonte: Armazém SIDS_REDS

32,7% das
meninas

67,35%
das
meninas

abusadas, no estado
de Minas Gerais, tem
idade entre 0 a
11 anos.

abusadas, no estado
de Minas Gerais, tem
idade entre 12 a
17 anos.

Fonte: Armazém SIDS_REDS

Fonte: Armazém SIDS_REDS

De cada dez estupros registrados no sistema público de saúde, um é contra vítima do sexo masculino, sendo que 62,5% dos agredidos têm até
nove anos de idade.

14% dos
menores

56,8% dos
meninos

abusados no
estado de Minas
Gerais, são do
sexo
masculino.
Fonte: Armazém SIDS_REDS

abusados no estado
de Minas Gerais, tem
idade entre 0 a
11
anos.
Fonte: Armazém SIDS_REDS

43,2%
dos
meninos
abusados no estado
de Minas Gerais, tem
idade entre 12 a
17
anos.
Fonte: Armazém SIDS_REDS
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Nossas
meninas
também são
as maiores
vítimas
O Brasil é o 4º país no mundo
em casamentos infantis

Levantamento recente do Banco Mundial revela
que o Brasil tem o maior número de casos de
casamento infantil da América Latina e o quarto
no mundo. No país, 26% da população feminina se
casa antes dos 18 anos. Os dados são do estudo Perfil do
Casamento Infantil e Uniões Precoces, do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef).
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Quais são as causas
do casamento infantil?
O casamento infantil é um fenômeno antigo, multicausal e extremamente
naturalizado pela sociedade.
No Brasil, alguns dos fatores que levam ao casamento de meninas menores de 18 anos podem ser:

Falsa sensação de
proteção contra a
violência sexual ou
doméstica que
vivem na casa dos
pais ou parentes

Além disso, meninas e mulheres
que se casaram muito cedo se deparam, muitas vezes, com um risco maior de violência praticada
pelo parceiro, seja violência psicológica, física ou sexual.

Conflitos
familiares

Falta de
oportunidades
no mercado de
trabalho

Gravidez
precoce

Vulnerabilidade
econômica

554 mil
meninas
se casam antes dos
17 anos de idade.
Fonte: Banco Mundial

30% das
meninas
deixam de frequentar
a escola por conta
do casamento
precoce.
Fonte: Banco Mundial
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Estudos comprovam que nossas crianças
são as mais estressadas do mundo.
Uma análise dos dados coletados pela
Polícia Civil de Minas Gerais corroboram
para esta tese. Os números de abusos
sofridos pelas crianças mineiras são
assustadores. Especialistas na área
defendem, que este é apenas 10% do
real número de vítimas.
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9.284
crianças
12.010
crianças
abusadas
entre 2018 e 2021.
Idade varia de 0 a
13 anos de idade.
Fonte: Armazém SIDS_REDS

e adolescentes
foram abusadas
em 2019 em MG.
Fonte: Armazém SIDS_REDS

8.642
crianças
e adolescentes
foram abusadas
em 2020 em MG.
Fonte: Armazém SIDS_REDS
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Atuação
parlamentar
do Deputado
Marcelo Álvaro
para combater
a pedofilia
Projetos de lei, relatorias
e coautorias
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PL 2658/2021
Para fechar uma lacuna na
legislação criada pela Lei13.718/18,
que originou o tipo penal de
Importunação Sexual (autoria da
ex-Senadora Marta Suplicy – PT),
Marcelo Álvaro apresentou o Projeto
de Lei 2658/2021 que explicita que
esta lei só poderá ser aplicada para
maiores de 14 anos de idade.

Quando Ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro
assinou junto a Ministra
Damares Alves, uma
importante portaria que
ins tuiu o Código de
Conduta para o
enfrentamento à
exploração sexual de
crianças e adolescentes
no turismo. Por meio
dela, milhares de
estabelecimentos
somaram forças para
proteger a infância e
denunciar pedóﬁlos.

O motivo: uma decisão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, criou uma
brecha na legislação para amenizar
as penas para estupradores de
crianças. De acordo com o juiz,
um tio que se valendo da pouca
idade de sua sobrinha para estuprá-la,
na verdade, estaria cometendo crime
de importunação sexual e não
estupro de vulnerável, como previsto
no ECA.
PL 2657/2021
Impede que o pedófilo seja
beneficiado por uma medida de
segurança, obrigando assim, que
a pena seja cumprida no sistema
prisional como qualquer outro
criminoso que tenha cometido
crime sexual.
“A pedofilia tem sido abordada
como enfermidade psiquiátrica pelo
poder Judiciário. É necessário o
cumprimento da pena estabelecida
em lei, e não apenas com medidas
de segurança”, defende o autor.

PL 2656/2021
Torna o crime de pedofilia
(abuso sexual infantil), como
crime hediondo e imprescritível.
Aumenta-se a pena de um
sexto até um terço
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A exploração sexual ocorre quando crianças e adolescentes são explorados sexualmente com a intenção de se obter lucro ou
benefício de qualquer espécie. Em geral as vítimas são coagidas ou
persuadidas por um aliciador, um delinquente sexual que pode ser
homem ou mulher, e que consegue atraí-las com falsas promessas,
suborno, sedução, ou induzindo-as a se rebelarem contra os pais.

500 mil

crianças e adolescentes
podem estar sendo
vítima de exploração
sexual no Brasil.
Instituto Liberta

2º país
do mundo com maior
índice de exploração
sexual infantil.
Como as crianças e adolescentes são enganadas pelas
mentiras e manipulações do
aliciador, considera-se que
foram vítimas de exploração
sexual, e não que se pros12 tituíram.
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O aliciador é um profissional já acostumado a enganar crianças e adolescentes para explorá-los sexualmente. Ele aproveita-se da ingenuidade, imaturidade, falta de experiência ou qualquer vulnerabilidade para explorá-los comercialmente como se
fossem mercadoria.
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SINAIS DE ABUSO
• Irritabilidade ou agressividade excessiva;
• Choro fácil e frequente;
• Excessivamente calada e inexpressiva, como se
es vesse “aérea”;
• Diﬁculdade de se relacionar com outras pessoas;
• Medo constante ou pavor inexplicável;
• Receio de ﬁcar sozinha;
• Diﬁculdades de aprendizagem e baixa
produ vidade escolar;
• Falta de interesse, medo ou receio de voltar para
casa;
• Melancolia e tristeza intermitentes ;
• Lesões em geral, hematomas;
• Lesões genitais; Lesões anais;
• Doenças sexualmente transmissíveis.
Importante: Nenhum sinal isolado indica abuso. É o conjunto
de sinais e sintomas dentro do contexto do ambiente da criança
que precisa ser levado em conta.
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75% das
mulheres
estupradas
no Brasil são
crianças.
Meninas de 0 meses
eses a 13 an
an de idade.
anos
Fonte: Anuário de Segurança Pública
ública - 2020

Segundo a Ong
Save The Children
ldren
(Salve as Crianças),
anças),
apenas 1 a cada
ada
3 meninas
denunciará o abuso
sofrido.

Enquanto
1 a cada
Enqu
100 meninos
m
quebrará
o silêncio
queb
do seu
se sofrimento.
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Segundo a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a
Infância), a cada 7 minutos uma criança tem a infância roubada no Brasil. Crianças de todas idades
são alvos deste crime, inclusive recém-nascidas.
Segundo o disque 100, crianças entre 4 e 7 anos
de idade foram as que mais tiveram os direitos
atacados em 2020.

70%
30%

das vítimas
são meninas

das vítimas
são meninos

Quando o abuso sexual se inicia na infância, a criança
pode pensar que aquilo que está acontecendo é uma
forma de carinho, entretanto, a partir da adolescência
ou fase adulta perceberá que foi usada e traída em
sua confiança.
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Segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos
Humanos do MMFDH, 90% dos abusos cometidos
contra crianças e adolescentes, ocorre dentro de
casa.

73%

95%
das vezes
é cometido
por alguém
que a criança
conhece;

65%

é cometido
por alguém
do sexo
masculino

das vezes
é cometido
por alguém da
própria família;

Embora, seja menos comum de se ouvir, há também
diversas mulheres, mães, irmãs, primas e até avós que
se utilizam da confiança da família para abusar sexualmente de crianças.
O ambiente digital, também é um local onde muitos
abusadores se escondem para cometer crimes. A utilização de perfis fakes para se aproximar das vítimas é
uma prática cada vez mais frequente.
19

cas
tra
ção
quí
mi
ca?
20

