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Descrição resumida
Desde 1999 o Portal Kids vem apoiando mães de crianças desaparecidas, mobilizando
campanhas em que se divulgam as histórias dos casos em veículos de mídia e nas redes
sociais através de um projeto que denominou Mães do Brasil. A ação desse projeto visa
sensibilizar a sociedade a ter um novo olhar e se mobilizar para a situação de
vulnerabilidade vivida pelas crianças brasileiras e suas famíli as, como também às
autoridades no sentido de investir em investigações sistemáticas, cruzando informações e
zelando pela continuidade dos inquéritos e combatendo à exploração sexual infantojuvenil, o desaparecimento e sequestro de crianças e jovens e o tráfico humano. O projeto
vem defendendo essas vítimas e suas famílias e reestruturando-as através de atendimento
psicossocial e jurídico e projetos de educação e geração de trabalho e renda. Através dele,
nossa instituição localizou centenas de pessoas desaparecidas, crianças a adultos, no
Brasil e exterior. Os últimos desaparecidos localizados foram dois irmãos sequestrados há
34 anos no Rio de Janeiro e que foram levados para a Bolívia. Mãe e filhos passaram o
Natal de 2015 juntos na Bolívia, quando tiveram a oportunidade de se reencontrar pela
primeira vez. O projeto também identificou redes criminosas de exploração sexual, no
Brasil e exterior, indiciando e levando à julgamento e conden ação dos autores desses
crimes, prestando um enorme serviço a sociedade e o sentimento de Justiça às famílias
vitimadas.
Há quanto tempo a prática está em funcionamento?
17 anos
Qual a principal inovação da sua prática?
Jornalismo investigativo e atendimento psicológico em grupo a exemplo dos grupos de
autoajuda, onde uma mãe ajuda a outra através da troca de experiências, solidariedade,
força, com o apoio de um psicólogo.
Explique o processo de implementação da prática
Primeira central de denúncias virtual contra a pedofilia no Brasil, criada em 16/03/1999
provocou e estimulou a criação de todos os programas de combate a este crime no país,
através do encaminhamento desta modalidade de casos às autoridades competentes,
provando sua ligação com o desaparecimento forçado de meninas para a exploração
sexual e o tráfico humano. Desenvolvemos campanhas e projetos de educação abordando
os temas de forma objetiva, sensível e transparente, estimulando a interação e a
participação da sociedade no combate à causa, gerando um alto índice de solução dos
casos, que motivou uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
desde 1999. Desenvolvemos também parcerias com a imprensa nacional e internacional,
com as Polícias Civil, Militar e Federal, Conselhos Tutelares, Consultados, Justiças da
Infância e Juventude, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Núcleo Especial de Defesa
dos Direitos da Mulher (NUDEM) do Rio de Janeiro, Secretarias de Segurança, Secretaria
de Direitos Humanos, Ministérios Públicos Federais e Estaduais, Ministério da Justiça,
Câmara dos Deputados em Brasília, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e com o
Poder Judiciário, com a Federal Bureau Investigation (FBI) dos EUA e La Caramela
Buona, da Itália. O projeto ganhou o Prêmio Top Blog de Comunicação e Mençã o

Honrosa da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Desenvolvemos os projetos de
educação e iniciação profissional para jovens desde 2010, o Gente do Amanhã e de
geração de trabalho e renda para mulheres, o Mulheres Empreendedoras, entre os anos
de 2004 a 2009.
Quais os fatores de sucesso da prática?
Jornalismo investigativo em apoio à investigação policial Uso da tecnologia virtual para
receber denúncias preservando o sigilo do denunciante Atendimento psicológico a
exemplo dos grupos de autoajuda Investimento na força, empoderamento e união da
mulher, tornando-a de vítima a cidadãs conscientes de seus direitos e com capacidade de
mobilização e transformação social Parcerias criadas entre cidadãos e autoridades, o que
até então era incomum no Brasil, gerando grande mobilização social e mudanças nas
políticas de atendimento em prol de pessoas desaparecidas e traficadas.
Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática
Receber, encaminhar e acompanhar às autoridades competentes, nacionais e
internacionais, denúncias de desaparecimento, sequestro, tráfico humano, tráfico de
órgãos e adoção ilegal de pessoas; Oferecer atendimento psicossocial e jurídico às
famílias vitimadas; Promover ações de busca, localização, resgate e inserção familiar às
vitimas de desaparecimento, sequestro, tráfico de pessoas; Realizar campanhas através
da mídia nacional e internacional e através das redes sociais de divulgação de imagens
das vítimas com o objetivo de localizá-las e dos casos, objetivando solucioná-los e
provocar mudanças na política de atendimento, na cidadania e nos direitos humanos no
Brasil; Realizar investigações jornalísticas sobre os casos recebidos colaborando com o
trabalho das autoridades; Trabalhar em parceria com autoridades nacionais e
internacionais estimulando e fortalecendo políticas de atendimento para a pessoa
desaparecida, crianças e jovens explorados sexualmente, pessoas traficadas e vítimas de
violência
Quais as dificuldades encontradas?
Apoios financeiros para ampliação do trabalho.
Infraestrutura
Central telefônica Central de notificações na internet Material de divulgação, cartazes,
camisetas, folders Startup de jornalismo investigativo
Orçamento
R$ 50 mil
Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela
instituição que está se inscrevendo?
Presidente, jornalista e coordenadora

