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Projeto Farol realiza programação especial do 18 de Maio

18 de Maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes e para sensibilizar a comunidade sobre essa data, os 
adolescentes do Projeto Farol organizaram caminhadas em Lajeado, Tocantínia 
e Pedro Afonso.

No município de Lajeado, após a caminhada, os alunos das escolas 
públicas apresentaram um teatro sobre a história que originou a data e uma 
música composta por eles com a mesma temática.

Já em Tocantínia, além da caminhada, que contou com distribuição de 
folders em idioma indígena, o Projeto Farol foi até a aldeia Salto e promoveu 
uma roda de conversa com as crianças e professores sobre violência sexual. 
Adolescentes do Projeto também percorreram a aldeia distribuindo folders 
sobre a data.

Em Palmas, o Projeto expôs painéis dupla face com fotos das atividades 
realizadas durante as oficinas e um poema coletivo construído pelos 
adolescentes. A exposição aconteceu no Palmas Shopping e na Assembleia 
Legislativa do Tocantins.

As atividades relativas à data foram divulgadas nos sites de notícias 
,  e pela . A Rádio 96 FM também 

produziu uma matéria sobre a programação.
Surgiu O Girassol Prefeitura de Pedro Afonso

Projeto Farol é parceiro de universidade em seminário sobre os 
direitos sexuais de crianças e adolescentes

O seminário «Direitos sexuais de crianças e adolescentes na 
perspectiva dos direitos humanos» aconteceu no dia 19 de maio, no 
auditório da Unitins - Fundação Universidade do Tocantins, em Palmas. 
O evento  teve como ponto central a pactuação do Plano de 
Enfrentamento da Violência Sexual infantojuvenil de Palmas.

Na ocasião foi apresentado o Diagnóstico da Situação de Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no município. O 
documento foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho integrante do 
Projeto em Palmas.

Durante o evento, várias entidades socializaram experiências 
sobre os serviços de atenção às crianças e adolescentes em situação de 
violência sexual, bem como de suas famílias.

Para a adolescente Beatriz é fundamental que os adolescentes 
participem desses momentos para saber que existe uma rede de 
proteção e onde e quando podem procurar em situações de violência.

O palco principal do evento foi ornamentado com produções 
artísticas dos adolescentes do Projeto alusivas ao  18 de Maio. 

O seminário foi divulgado nos sites de notícia , 
,  e . As instituições 

 e  também contribuíram na 
divulgação.
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18 DE MAIO – DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O Projeto Farol mobilizou os municípios que integram esta iniciativa, no sentido de fazer da data 18 de maio, um momento para 
chamar a atenção da sociedade, do poder público e da família, de que o abuso e a exploração sexual é uma violação aos direitos 
sexuais de crianças e adolescentes, e que para o enfrentamento desta questão são necessárias políticas públicas, orçamento e 
alianças estratégicas.

http://surgiu.com.br/noticia/198300/cedeca-divulga-programacao-em-alusao-ao-dia-nacional-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes.html
http://www.ogirassol.com.br/geral/cedeca-divulga-programacao-em-alusao-ao-dia-nacional-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes
http://www.pedroafonso.to.gov.br/portal/caminhada-combate-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes/
http://www.portalonorte.com.br/geral-76107-seminario-discute-direitos-sexuais-de-criancas-e-adolescentes.html
http://www.clebertoledo.com.br/estado/2015/05/19/69157-unitins-recebe-seminario-sobre-direitos-sexuais-de-criancas-e-adolescentes-nesta-terca-feira
http://surgiu.com.br/noticia/199055/cedeca-promove-seminario-sobre-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes.html
http://conexaoto.com.br/2015/05/22/cedeca-promove-seminario-sobre-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes
http://ascom.unitins.br/?p=3037
http://mpto.mp.br/web/caop-da-infancia-e-juventude/2015/05/15/unitins-promove-seminario-sobre-direitos-sexuais-de-criancas-e-adolescentes#page
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