MANIFESTO A FAVOR DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Movimento Pró Convivência Familiar e Comunitária (MNPCFC) constituído por
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) atuantes na temática da Convivência Familiar e
Comunitária, no campo de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, vem a publico
se manifestar sobre a importância dos candidatos nas eleições de 2018 e da população
brasileira conhecerem e terem ciência do que representa o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) para a proteção e o bem estar das crianças e adolescentes do nosso
país.
O ECA já existe há 28 anos e mesmo sendo conhecido como modelo de legislação em prol
da criança e adolescente no mundo todo, há muitas pessoas que desconhecem sua
importância e significância. Nós que atuamos diretamente na educação, assistência social
e saúde de crianças e adolescentes, repudiamos qualquer que seja a declaração de uma
proposta que atente contra a proteção integral delas, colocando o ECA em uma posição de
ineficácia e invalidez.
Estabelecido nos anos 90, o ECA representa um avanço democrático que já estava
previsto no Artigo 227 da Constituição Federal. Se torna ainda mais necessário e
importante por representar os esforços de uma nação que enfrentou uma ditadura de duas
décadas.
O Artigo 227 da Constituição Federal diz que “É dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.”
Após todos esses anos de conquistas na luta pela proteção de crianças e
adolescentes, o ECA reafirma a importância de proteção para aqueles que vivem em
períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social.
O nosso Movimento só existe porque o ECA garante que toda criança e adolescente
tem o direito a convivência familiar e comunitária. Não podemos aceitar o retrocesso
e a desmoralização de um Estatuto que possui uma história de conquistas e visa um
país em que propostas e leis a favor da proteção de nossas crianças e adolescentes
brasileiros se tornem realidade.
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