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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA FORMAÇÃO DE ASSESSORES/AS POPULARES

Pessoas residentes no Taquari, adolescentes (de 11 a 14 anos) Salesiano Dom Bosco e no Núcleo de 
Taquaralto ou nos Aurenys podem se exclusivamente residentes em Taquari, Práticas Jurídicas da Faculdade 
inscrever para participar do curso para Taquaralto ou nos Aurenys. Católica do Tocantins. 
formação de Assessores/as Populares O preenchimento das vagas No segundo semestre será 
até o dia 22 de fevereiro. será conforme ordem de inscrição, lançado novo edital com mais 60 vagas 

O curso é gratuito e faz parte do considerando o equilíbrio de gênero e a para adultos para a região de Taquari.
projeto Promoção e proteção dos representação territorial. Já para as crianças e os/as 
direitos humanos de crianças e adolescentes estão disponíveis 120 
adolescentes, reforma política e Como se inscrever vagas, divididas em duas turmas, com 
democracia no Estado do Tocantins, As inscrições podem ser feitas por meio encontros quinzenais, também aos 
realizado pelo Cedeca Glória de Ivone de  f o rmu lá r i o  on l i ne  no  s i t e  sábados das 8h às 12h, com início no 
com apoio da KZE/Misereor. w w w . c e d e c a t o . o r g . b r ,  o u  dia 03 de março até o dia 09 de março 

O objetivo da formação, com presencialmente, clique aqui para de 2019. 
carga horária de 120h cada curso, é acessar a lista completa. Para acessar o Os encontros da turma 01 
empoderar pessoas sobre direitos edital dos adultos clique aqui e das (Taquaralto e Aurenys) acontecerão no 
humanos, democracia e reforma crianças e adolescentes aqui. Cras Aureny III, Cras Morada do Sol e 
política para o exercício da livre Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco. 
expressão, autonomia e protagonismo Turmas por região Os participantes da turma 02 (Taquari) 
nas comunidades. A turma dos jovens adultos e mulheres se encontrarão na Escola Estadual 

conta com 60 vagas. Os encontros Maria dos Reis Alves Barros, em 
Quem pode participar presenciais acontecerão de 10 de Taquari.
Jovens adultos e mulheres (com idade março a 30 de junho, todos os sábados, 
superior a 18 anos), crianças e das 8h às 12h, no Centro Juvenil 

O João Pedro Porto Andrade tem 12 anos e foi o primeiro a se inscrever para a 

formação de Assessores/as Populares. Assim que ficou sabendo do curso pediu para 

Acho importante participar para 
conhecer novos amigos e conhecer 
mais sobre os direitos das crianças 

e dos adolescentes. Espero que 
esse curso seja muito divertido, que 
eu possa aprender coisas diferentes 

e compartilhar com amigos e 
familiares

 

a mãe preencher o formulário online no site do Cedeca para garantir a 

vaga dele. Ele mora no Jardim Aureny III e disse que convidará os 

amigos para participar também.
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POp Boletim online do projeto Promoção e 
proteção dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, reforma política e democracia no 
estado do Tocantins realizado pelo Cedeca 
Glória de Ivone com o apoio da KZE/Misereor.
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PARCEIROS SE ENCONTRAM PARA SOCIALIZAÇÃO DOS EDITAIS DA FORMAÇÃO 

O ano de 2018 iniciou com um momento A reunião iniciou com uma mística com Sul I e II, Centro de Artes e Esportes 
de união com os parceiros da formação velas e palavras que guiam a condução Unificados (CEU), Centro Juvenil 
para Assessores/as Populares no dia 26 do projeto. Na sequência foram Salesiano Dom Bosco, Centro de Artes 
de janeiro, no Centro Juvenil Salesiano apresentados os editais e a equipe tirou e Esportes Unificados (Renapsi), 
Dom Bosco, em Palmas. O objetivo da as dúvidas dos parceiros presentes na Escola Estadual Maria dos Reis Barros, 
reunião foi difundir os editais de reunião. Escola Municipal Maria Rosa Castro 
abertura das inscrições do curso e Participaram da reunião a Sales e Cras do Aureny III, Morada do 
distribuir os materiais de divulgação e Universidade Estadual do Tocantins Sol e Santa Bárbara.
fichas de inscrição para os pontos focais (Unitins), Faculdade Católica do 
presenciais. Tocantins, Sesc, Conselhos Tutelares 

REUNIÕES FIRMAM PARCERIAS PARA SUSTENTABILIDADE 

A equipe técnica do projeto realizou um verdadeira democracia com a criação Reafirmando que a educação seja um 
mapeamento das organizações não de espaços sociais. Retira o cidadão do instrumento de l iber tação das 
governamentais, coletivos, órgãos senso  comum quan to  aque le  comunidades a partir da sua própria 
públicos e empresas com o objetivo de pensamento que o exercício da política realidade”. 
buscar parcerias e mobilizar essas se dá somente pelo voto”, acrescentou O projeto prevê também o 
organizações para fortalecer o projeto. o coordenador do Núcleo de Educação acompanhamento extrajudicial e 

Nos meses de setembro a pela Paz (NEP) da Faculdade Católica judicial de seis casos de violações de 
novembro de 2017 aconteceram 24 do Tocantins Guilherme Augusto direitos de crianças e adolescentes 
reuniões que resultaram em parcerias Martins Santos. identificados pela própria comunidade, 
visando a sustentabilidade do projeto, O diálogo com a comunidade é para isso foi assinado um Termo de 
entre elas a da Universidade Estadual uma das formas de construir  saberes, Cooperação Técnica com a Defensoria 
do Tocantins (Unitins) e a Faculdade considera a vice-reitora da Unitins, Pública do Tocantins, que atuará 
Católica do Tocantins que atuarão Simone Brito. “Pretendemos não só também nas demais atividades como 
d i r e t a m e n t e  n a  f o r m a ç ã o  d e  repassar saberes, mas construir subsidiar a elaboração de instrumentos 
Assessores/as Populares contribuindo saberes com as realidades sociais das e protocolos nas estratégias de 
com suas experiências em ensino, comunidades de forma que todos litigância estratégica e advocacy.
pesquisa e extensão. possam se fortalecer e exercitar a 

“O projeto faz revigorar a d e m o c r a c i a  e  a  a u t o n o m i a .  

 

Com a aprovação do projeto pela KZE/Misereor, o Cedeca convocou uma 
assembleia extraordinária em setembro de 2017, na sede da organização, com 
a finalidade de alinhar conceitualmente e metodologicamente as ações dos 
próximos dois anos e a equipe envolvida no projeto conversou sobre a 
construção de uma prática coletiva de trabalho.

ASSEMBLEIA CONHECE O PROJETO  



A construção da proposta das adolescentes, adultos e organizações realidade. A própria comunidade é dona 
a t i v i d a d e s  d e  f o r m a ç ã o  d e  governamentais e da sociedade civil d isso”,  d isse o presidente da 
Assessores/as Populares passou por aconteceram de setembro a novembro Associação de Moradores do Taquari, 
um período de consulta à comunidade de 2017 na Associação de Morados de Gutemberg Vieira da Silva. Com essas 
por meio de quatro encontros Taquaralto, no Centro de Artes e reuniões foi possível estreitar os laços 
presenciais para apresentar o projeto e Esportes Unificados (CEU), na Igreja com a comunidade e coletar subsídios 
dialogar com as pessoas sobre o que Presbiteriana em Taquari e na Estação para as temáticas e metodologias a 
esperavam dele e como gostariam que da Juventude no setor Santa Bárbara. serem adotadas nas fases do projeto, 
ele se desenvolvesse. “Tem que ouvir a comunidade para ela como também sensibilizar as pessoas 

Esses momentos com crianças, mesma expressar o seu pensamento da para adesão às ações.

COMUNIDADE É CONSULTADA SOBRE AÇÕES FORMATIVAS   

 

O lançamento do projeto Promoção e pela participação e pela vivência e integrou o II Evento da Valorização 
proteção dos direitos humanos de acesso aos d i re i tos” ,  d isse a Étnico Racial. Além do lançamento, a 
crianças e adolescentes, reforma coordenadora do projeto, Bárbara militante do Cedeca Luana Porto 
política e democracia no Estado do Oliveira Xavier. ministrou uma palestra com o tema 
Tocantins, aconteceu no mês de Na Unitins foram assinados Invisibilidade do povo negro nas 
novembro de 2017 no Câmpus termos de cooperação técnica para a políticas públicas. Dentro do evento, 
Graciosa da Universidade Estadual do execução do projeto com foco na ocorreram oficinas temáticas, entre elas 
Tocantins (Unitins) e no Centro Juvenil formação de Assessores/as Populares uma oficina sobre direitos de crianças e 
Salesiano Dom Bosco, em Palmas. entre o Cedeca Glória de Ivone, a ado lescen tes  e  comun icação ,  

“Esse projeto impulsiona Unitins e Faculdade Católica do ministrada pelo Cedeca em parceria 
mudanças efetivas na vida das Tocantins. com a Escola Livre de Jornalismo da 
pessoas. Queremos que as relações Já no Centro Juvenil Salesiano Universidade Federal do Tocantins 
sejam permeadas pela cultura de paz, Dom Bosco a apresentação do projeto (UFT).

LANÇAMENTO É MARCADO POR ASSINATURA DE PARCERIA E PALESTRA 
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