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18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É 
uma data de reflexão, para dialogarmos sobre a 
importância de exterminar a violência sexual contra 
crianças e adolescentes. A data foi instituída pela Lei 
Federal 9.970/00. Todos nós temos que assumir a 
responsabilidade e entrar nessa luta pelos direitos 
humanos de crianças e adolescentes. 

ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
O abuso sexual é um tipo de violência praticada 
contra crianças e adolescentes, dentro do ambiente 
doméstico ou fora dele. Muitas vezes o ato sexual 
em si não ocorre, ficando o agressor na prática da 
nudez, toque e carícias nas partes íntimas da vítima, 
bem como exposição dos seus órgãos genitais, 
incitação de conversas obscenas, entre outros atos 
libidinosos, que pode ser confundido como carinho 
pela vítima. 

A exploração sexual consiste no uso do corpo da 
criança e/ou do adolescente para fins sexuais que 
objetivam o lucro financeiro ou como objeto de 
troca de favores.

Tanto o abuso quanto a exploração são formas de 
violência sexual praticadas contra crianças e 
adolescentes. Isso é crime e precisa ser denunciado!

COMO DENUNCIAR?
A violência pode ser denunciada de forma anônima 
para quem não quiser se identificar da seguinte forma:

Disque 100 – Direitos Humanos. A ligação pode 
ser feita a qualquer hora do dia por meio via 
telefone fixo ou celular;

Disque 190 – Polícia Militar;
Delegacias / DEAMS;
Conselhos tutelares.

CONSELHOS TUTELARES SÃO GONÇALO:
CONSELHO TUTELAR I 
R. Salvatori, 103 - Centro, São Gonçalo
Telefone: (21) 2606-1200 
CONSELHO TUTELAR II
Estr. Raul Veiga, 781 - Raul Veiga, São Gonçalo
Telefone: (21) 2603-6025
CONSELHO TUTELAR III
R. Afonso Quintão, 172 - Trindade, São Gonçalo
Telefone: (21) 3711-2870

CONSELHOS TUTELARES NITERÓI:
CONSELHO TUTELAR I 
R. Cel. Gomes Machado, 257 - Centro, Niterói
Telefone:  (21) 2717-4555
CONSELHO TUTELAR II 
Estr. Caetano Monteiro, 659 - Largo da Batalha, 
Niterói - Telefone:  (21) 2716-2008 
CONSELHO TUTELAR III
Alameda São Boaventura, 338 - Fonseca, Niterói
Telefone: (21) 2625-3429

CONSELHO TUTELAR ITABORAÍ: 
Rua Antônio José de Marins, 140, Centro - Itaboraí
Telefone: (21) 2635-3657 / (21) 98837-8730 (24h)

CONSELHOS TUTELARES MARICÁ
CONSELHO TUTELAR I
R. Joaquim Eugênio dos Santos, Lote 12 - Quadra U 
- Centro, Maricá 
Telefone: (21) 2637-4193 / (21) 96675-2463
CONSELHO TUTELAR II
R. dos Mamoeiros, S/N - LT 07 - Centro, Maricá
Telefone:  (21) 2637-4091 / (21) 96675-3536

CONSELHOS TUTELARES RIO DE JANEIRO
Ao todo são 16 conselhos tutelares. 
Acesse o site e verifique a área de abrangência de 
cada um: https://cmdcario.com.br/enderecos.php

Precisamos falar sobre o assunto em casa, 
na escola, nos espaços religiosos. 
Esse crime existe, faz vítimas e pode custar 
uma vida. O diálogo constante sobre o 
tema é uma forma de combatermos essa 
dura realidade. Não se cale, denuncie.
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