
ACIONE O CONSELHO TUTELAR DA SUA REGIONAL

PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR: 3277-1912
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 18h 
às 8h. Atendimento 24 horas nos finais de 
semana e feriados.

Denúncias anônimas podem ser feitas também 
pelo DISQUE 100 (o serviço funciona 24 horas, 
inclusive nos finais de semana e feriados).

Acesse pbh.gov.br/maiolaranja 
e conheça as ações da Prefeitura 
para enfrentar a violência sexual 
contra crianças e adolescentes.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA trata dos direitos de crianças e 
adolescentes. Todos nós - a família, a 
comunidade, a sociedade em geral e o 
poder público - somos responsáveis por 
protegê-los e garantir a manutenção de 
seus direitos.

INFORME-SE
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES é 
todo ato, relacionamento ou jogo 
sexual praticado contra criança por 
um adulto ou adolescente mais 
velho. São algumas práticas de 
abuso sexual: estupro, assédio, 
manipulação do corpo, observação 
com interesse sexual e exibição.

EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES é toda e 
qualquer forma de violência sexual 
praticada com finalidade comercial ou 
de obtenção de lucro. São considerados 
atos de exploração sexual induzir ou 
facilitar a prática de relações sexuais, 
bem como produzir e/ou disseminar 
imagens pornográficas em TVs, redes 
sociais, Whatsapp etc.

Na maioria das vezes, 
o abuso sexual é 
praticado por alguém 
próximo da criança ou 
do adolescente, como, 
por exemplo, pessoas 
da sua família.

Seja um agente de proteção: denuncie!

DISQUE 100 OU ACIONE O CONSELHO 
TUTELAR DA SUA REGIONAL

Acesse pbh.gov.br/conselho-tutelar 
ou aponte a câmera do 
celular para o QR Code:

Disque 190 (Polícia Militar) 
Está presenciando ou escutando alguma 
situação que possa se configurar como 
violação dos direitos de uma criança ou de 
um adolescente? É possível interromper a 
situação naquele momento? Em caso 
afirmativo, acione a Polícia Militar 
imediatamente!
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