Um Plano Para Proteger
as Crianças de Deus ™

Passo 2: Ter acesso e controle
Controle de acesso significa que nós estamos
cuidadosamente observando quem está
trabalhando com nossas crianças. Isto tambem
manda uma mensagem forte para o molestador
que nós estamos de olhos abertos para sinais de
abuso sexual contra nossas crianças.

Ter certeza de que tenha adulto o bastante
envolvido no programa
Permitir que os pais levam e busquem em
todos os programas
Não comece nenhum programa sem a
autorização do conselho, do pároco, ou do
comitê do Ministerio da Criança

Comunicar com a Igreja do compromisso
de manter a criança protegida.
Sempre ter por escrito as aplicações do
estabelecimento ou estandarte
Exigir ficha de antecedents criminais
Entrevista devera ser completa olhando
face a face, olhos nos olhos
Verificar as referências
Ter certeza de que os computadores com
Internete estão em areas abertas

Passo 3: Monitorar Todos os Programas
Passo 1: Conhecer os Sinais de Alerta
Conhecendo os sinais de alerta, significa que
voce cedo podera reconhecer qualquer sinal de
um relacionamento inapropriado com a criança.
Se nós conhecemos estes sinais de alerta, então
nós poderemos identificar o abuso antes que isto
aconteça. Se conhecemos os sinais de alerta,
nós não precisamos ter que esperar em que aas
crianças reportem um incidente.
Desencoraja outros adultos de participar ou
monitorar.
Sempre quer estar sozinho com a criança.
Mais excitado de estar com criança do que
estar com adultos.
Dar presente a criança sem permissão.
Exagera na forma de tocar a criança
Sempre quer lutar ou fazer cócegas.
Pensa que as regras, as normas não se
aplicam a eles
Permite que a crianca participle de certas
atividades que os pais não deixariam.
Usa palavrões ou fala piadas bem sujas,
pesadas
Mostra pra criança pornografia

Molestadores de criança sempre procuram um jeito
de passar o seu tempo sozinho com a criança. Se
eles sabem que tem alguem olhando, observando,
eles terão mais dificuldade em encontrar
oportunidade de abusar sem que sejam pegos.
Identificar areas isoladas, bloqueio de salas
vazias
Desenvolver politicas de usar areas isoladas.
Por exemplo, equipes deveriam verificar
banheiros antes de mandar crianças
sozinhas
Nao permitir que a criança entre em areas
onde a equipe trabalha
Sempre esteja com a criança onde outros
adultos possam estar ou passar
Supervisores deveriam verificar as atividades
e monitorar o uso do computador

in programs.

Passo 4: Esteja alerto(a)
Estar alerto significa que os pais devem saber o que
esta acontecendo na vida de seus proprios filhos e
prestar atenção para os mínimos sinas de problema.
Os pais devem conversar com seus filhos, escuta-los
e observa-los. Quando nós observamos e
comunicamos com nossos filhos, nos estaremos mais
capacitados de detectar os sinais se eles estão em
perigo. Nós podemos perceber uma mudança
imediata de comportamento, se eles estão de mau
humor ou se está agressivo, perdendo interesse na
escola, ou se pararam de cuidar da higiene pessoal.
Converse com sua criança
Escute a sua criança
Observe sua criança e suas atividades na internete
Deixe sua crianca saber e ter confiança de que
podem falar qualquer coisa com você
Ensine suas crianças onde estao as partes íntimas
delas
Conversa com sua criança varias vezes de como
se proteger contra os perigos da internete
Ensina sua criança o que fazer se alguem tentar
tocar nele
Ensina sua criança sobre o que fazer se alguem os
fizer sentir inconfortavel.

Teach your children what to do if someone
tries to touch them.
Teach your children what to do if someone
makes them uncomfortable.

VIRTUS® is registered trademark of The National
Catholic Risk Retention Group, Inc. (“National Catholic”)
in the United States. Protecting God’s Children™ and A
Plan to Protect God’s Children™ are trademarks of
National Catholic. National Catholic has licensed use of
its Protecting God’s Children™ programs to the Diocese
of Bridgeport (“Diocese”). National Catholic owns the
copyrights in the artwork and substantive text appearing
in this brochure. In addition, National Catholic has
authorized the Diocese to distribute the artwork and text
in this brochure to employees and volunteers of the
Diocese. Neither the artwork nor text may be reproduced
or further distributed in any form or manner, without the
prior written permission of National Catholic. Please feel
free to contact National Catholic for more information
about its products and services. You may contact:

A Diocese de
Bridgeport

Michael Bemi
The National Catholic Risk Retention Group, Inc.
801 Warrenville Road
Suite 175 Lisle, IL 60532
1-877-486-2774
©2002-2003 by The National Catholic Risk Retention
Group, Inc. All rights reserved.

Protegendo
As Crianças
De Deus™

Passo 5: Comunicar Suas
Preocupações
Comunicar suas preocupações significa que falando
pra alguem que voce se sente inconfortável com
alguma situação ou se voce suspeita de algum
abuso. Isto significa que voce esta prestando
atenção nos seus próprios instintos e não está
esperando ate que seja tarde demais
Somente comunicando nossas preocupações nos
poderemos usar nosso conhecimento para proteger
as crianças. Mesmo que o abuso não esteja
ocorrendo, isto é muito importante deixar que outros
saibam que voce está alerto, esta preocupado ou
seja está de olhos abertos.
Falar com a pessoa envolvida
Conversar com seu supervisor
Notificar ao pároco ou o padre
Chamar para o numero de emergência
para abuso sexual de crianças :
DCF : 1-800-842-2288
Chamar pra policia: 911
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To report abuse in Connecticut
If you suspect a child is in imminent danger from abuse,
please call 911 immediately.
To report suspected child abuse, contact:
The CT Department of Children and Families

1-800-842-2228
Erin Neil LCSW : Victim Assistance
Coordinator & Director of Safe
Environments: (203) 416-1406
eneil@diobpt.org Cell: (203) 650-3265

