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300 
 pessoas, aproximadamente, já 

participaram das atividades 

“O controle social é muito importante organizando as pessoas para 
tomarem decisão [...]  
São espaços de diálogo despertando a consciência de toda a população”. 
Trecho do repente produzido por um grupo de mulheres da turma dos adultos de Taquaralto e Aurenys. 

22 
 parceiros apoiam o projeto 

03 
regiões de Palmas são focos das 

ações 

Formação de assessores/as populares completa o primeiro semestre 
Todos os sábados crianças, adolescentes e adultos que 
vivem em Taquaralto, Aurenys e Taquari, em Palmas, se 
reúnem no curso de assessores/as populares, que 
completou seu primeiro semestre no mês de junho. 

Para alcançar o objetivo de formar pessoas sobre 
direitos humanos para o exercício do protagonismo em 
seus territórios, são adotadas metodologias específicas 
com base na educação popular. 

Foi conversando, questionando, brincando e 
produzindo fanzines, rimas e desenhos que as turmas de 
crianças e adolescentes dialogaram sobre os seus 
direitos e vários outros assuntos, como racismo, demo 
cracia, solidariedade, questões de gênero, cidades inclu  

sivas e participação política.  
Já na turma dos adultos as exposições teóricas e 

os debates focaram em compreender as relações entre 
Estado, sociedade e mercado, poder popular, controle 
social, participação política e dialogar sobre direitos 
humanos. Enquanto constroem coletivamente uma 
colcha de retalhos as pessoas compartilham 
experiências e se empoderam sobre o que é ser um 
assessor popular. 

A formação continuará em agosto. Está prevista 
uma audiência pública e um encontro conjunto das 
turmas. O curso é realizado pelo Cedeca Glória de Ivone 
com vários parceiros e apoiado pela KZE/Misereor. 
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Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Cedeca) Glória de Ivone 
 
www.cedecato.org.br 
(63) 3571-2338 
Palmas - TO 

São parceiros do projeto: Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Faculdade Católica do Tocantins, Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) Morada do Sol e Aureny III, Ministério Público Estadual do Tocantins (MPE), 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE), Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco e Sistema Federação das 
Indústrias do Estado do Tocantins. 

POp Boletim informativo 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. 

Adolescentes protagonizam caminhada contra o 
abuso e exploração sexual 
 
No 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
adolescentes que participam do curso de assessores/as 
populares e o Grêmio Estudantil da Escola Estadual 
Maria dos Reis Alves Barros organizaram uma 
caminhada pelas ruas do Taquari com distribuição de 
material informativo sobre a data. A programação foi 
encerrada com uma roda de capoeira e rima em 
comemoração aos 11 anos do Cedeca. 

Taquari: inscrições para adultos abrirão 
em breve  
Os adultos residentes no Jardim Taquari poderão 
se inscrever na próxima turma do curso de 
assessores/as populares. A formação não possui 
custos e no final do curso será entregue um 
certificado. As inscrições poderão ser feitas no 
site www.cedecato.org.br ou presencialmente 
(os locais serão divulgados posteriormente). O 
edital com todas as informações será divulgado 
nas próximas semanas no site citado acima. 

Casos de violação de direitos humanos 
serão acompanhados 

 
A equipe do projeto com seus parceiros já iniciaram as 
reuniões para estudar seis casos emblemáticos que 
serão acompanhados ao longo do projeto para 
proceder com a proteção jurídico-social. Os casos 
escolhidos foram: o desaparecimento de uma criança 
chamada Laura Vitória, um caso de violência no ensaio 
de uma batalha de rima, a segregação de alunos em 
uma escola, a alimentação no sistema socioeducativo 
de Palmas e a saúde mental de uma adolescente. 

                                                                           Também estiveram com o Cedeca no primeiro semestre: Serviço Social do Comércio Departamento 
Regional do Tocantins, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Copiadora Exata, Palmas 
Para Todos, Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), Pão da Hora, Água Solidária, Ferpam, Madeicon, 
Supermercado Conquista, Lucas Stem e Bruno Cacuda. 

http://www.cedecato.org.br/

