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Missão:
Promover a conscientização e a defesa dos direitos da 
criança frente à comunicação mercadológica

Área de atuação:
o Jurídica
o Incidência Política
o Pesquisa
o Educação
o Comunicação
o Eventos



Área Jurídica

o Caso Ri Happy



Área Jurídica

o Decisão STJ Bauducco 



Área de Incidência Política

o Atuação no âmbito do PL 5921/2001 em audiências 
públicas e aprovação da Resolução do Conanda 163

o Decisão da Abir



Área de Pesquisa  

o Pesquisa Datafolha que mostra que 73% dos pais são favoráveis a 
alguma restrição da publicidade voltada às crianças 

o Atendimento de estudantes 
por volta de 100 /ano em 
trabalhos de conclusão de 
curso, mestrado e doutorado 
sobre temas como infância, 
consumo, publicidade, 
comunicação, ética e 
sustentabilidade



Área de Educação

o Material do MMA 

o Palestras em escolas com 
cine debate dos filmes 
“Criança, a alma do Negócio” 
e “Muito além do peso”



Área de Comunicação 

o Relacionamento com a imprensa

o Site + Facebook



Área de Eventos

o Convite da comemoração 
de aniversário de 10 anos 
e lançamento do livro que 
acontecerá em 14/4 às 
19h no TUCARENA



Missão:
Informar, sensibilizar e mobilizar as pessoas, especialmente 
operadores do direito, para que sejam defensoras e 
promotoras dos direitos das crianças nas suas comunidades, 
com prioridade absoluta

Área de atuação:
o Mobilização – Atuação indireta
o Ações institucionais – Atuação direta
o Comunicação
o Eventos
o Pesquisas
o Parcerias



Mobilização – Atuação indireta

o Educação Inclusiva
o Publicidade dirigida à criança
o Ruas de lazer
o Condições básicas nas escolas
o Conselhos tutelares
o Violência na internet
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Ações Institucionais – Atuação Direta

Como forma de inspirar os indivíduos, inclusive e especialmente os operadores 
do direito, o Alana discute temas específicos em nome da instituição.

o Inclusão do direito da criança no ensino do Direito
o Prioridade absoluta da criança no contexto da crise hídrica
o Prioridade absoluta da criança no orçamento público
o Prioridade absoluta da criança nas Varas de Infância e Juventude
o Garantia e respeito à política de educação inclusiva
o Manutenção e fortalecimento da política nacional de classificação 

indicativa
o Prioridade absoluta da criança na tragédia de Mariana-MG
o Prioridade absoluta da criança nas manifestações públicas



Ações Institucionais – Atuação Direta



Comunicação

o Site + Facebook

o Artigos equipe: articulistas 
JOTA; MIB; Prómenino



Eventos

o Jornadas

o Conferência



Pesquisas

o Irbem Criança e Adolescente 



Parcerias

o OAB; OAB/RJ; OAB/SE 

o Nossa São Paulo – Prêmio 
Cidade da Criança 





OBRIGADA!

WWW.CRIANCAECONSUMO.ORG.BR
WWW.FACEBOOK.COM/PROJETOCRIANCAECONSUMO

WWW.PRIORIDADEABSOLUTA.ORG.BR
WWW.FACEBOOK.COM/ARTIGO227

ISABELLA@ALANA.ORG.BR


