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O Centro de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente– Cedeca 

Glória de Ivone é uma Organização da 

Sociedade Civil, sem fins econômicos, fundado 

em 2007, com sede no município de Palmas - TO, 

região Norte do Brasil, com forte presença e 

atuação no Estado do Tocantins. Em 13 anos de 

trabalho e luta articula, agrega e integra 

organizações governamentais e não 

governamentais, tornando-se uma referência no 

enfrentamento de violações de direitos e 

na proposição de soluções para proteção 

integral de crianças e adolescentes.



O Cedeca possui

Conhecimento da realidade estadual e da região Norte;

Acúmulo de experiência;

Domínio do marco legal brasileiro e internacional de proteção dos direitos

humanos de crianças e adolescentes; e

Adoção de metodologias próprias para propiciar a participação de criança

e adolescente em espaços de decisão política que lhes dizem respeito.



Atua de maneira coordenada e articulada com organizações

governamentais, não governamentais e com a comunidade,

com vistas à construção de uma sociedade que exercite

plenamente os direitos humanos infanto-juvenis, tendo

desenvolvido mais de 25 projetos ao longo destes 13

anos.

O Plano de Trabalho Trienal em vigência (2019-2021),

instrumento de gestão indispensável para contribuir para o

alcance dos propósitos do Cedeca Glória de Ivone reafirma

seus valores como Organização da Sociedade Civil que tem

compromisso com a defesa de direitos humanos, inclusive

ambientais. Este Plano encontra-se alinhado aos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, aos

desafios contemporâneos e às atuais demandas relacionadas

aos direitos humanos, especialmente de crianças e

adolescentes.



O Cedeca Glória de Ivone é filiado à rede Anced - Associação

Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente,

seção DCI-Brasil, desde 2010, tendo sido eleito para compor a

coordenação colegiada no período de 2011 a 2014; integrou o

Comitê Gestor da Escola de Conselhos da Unitins, responsável pela

capacitação de conselheiros/as de direitos da criança e do

adolescente e conselheiros/as tutelares no Tocantins (2009-2017).

Integra a Rede Nacional da Primeira Infância, a Rede Nacional de

Adolescentes em Conflito com a Lei - Renade, o Comitê da Bacia

Hidrográfica o Lago de Palmas, o Fórum Nacional de Convivência

Familiar e Comunitária, dentre outros, além de ter sido eleito para

coordenar a região Norte na mobilização da sociedade civil para

monitorar o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual

contra Crianças e Adolescentes.



Desenvolver educação popular para 

fortalecer o exercício da democracia e 

direitos humanos, desde a infância.

Missão

Visão

Ser referência na promoção 

da cultura de participação política 

de crianças e adolescentes.



Linhas de trabalho

 Articulação e mobilização da sociedade para o respeito

aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

 Estudos e pesquisas no campo da infância e

adolescência.

 Incidência política frente às situações de grave ameaça

e violações de direitos.

 Proteção jurídico-social no campo administrativo,

judicial e legislativo de casos paradigmáticos de grave

violação de direitos de crianças e adolescentes.

 Formação política de membros do sistema de garantia

de direitos e de lideranças populares, por meio da

educação popular.
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Projetos

Ciranda de Direitos, âmbito estadual, visando o enfrentamento

da violência sexual contra crianças e adolescentes – apoio

financeiro da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras (2009-2010).

Candeia e Um Mundo pra Chamar de Seu, âmbito estadual,

visando o enfrentamento à violência contra crianças e

adolescentes, inclusive por meio de formação política de

adolescentes – apoio financeiro Instituto

EDP/INVESTCO/ENERPEIXE (2009-2013).

Jóia do Cerrado, âmbito municipal, com o objetivo de contribuir

para a preservação de valores culturais, artísticos, familiares e

ambientais por meio da música, desenvolvido em parceria com

o cantor e compositor Juraildes da Cruz – apoio financeiro da

Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras (2011-2012).



Um Mundo pra Chamar de Seu II, âmbito estadual, visando

mobilizar e fortalecer o direito à participação de adolescentes –

apoio financeiro do UNICEF (2011-2014)

Fortalecimento e Sustentabilidade da Renade - Rede Nacional de

Defesa de Adolescentes em Conflito com a Lei, de âmbito

nacional, envolvendo e mobilizando todas as regiões do Brasil,

bem como internacional envolvendo os pais da América Latina e

Caribe, com o objetivo de articular e fortalecer a RENADE –

apoio financeiro da Secretaria de Direitos Humanos da

Presidência da República – SDH/PR (2013- 2015).

Projeto Farol, âmbito estadual, visando o enfrentamento da

violência sexual contra crianças e adolescentes - apoio

financeiro da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras (2014-2016).

Projetos



Projetos

Construindo o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e

Adolescentes do Estado do Tocantins, âmbito estadual, por meio da

articulação e apoio técnico visando fortalecer os espaços de

deliberação das polícias públicas de direitos humanos de crianças

e adolescentes - apoio financeiro da Secretaria de Direitos

Humanos da Presidência da República – SDH/PR (2015- 2016)

Promoção e proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes,

reforma política e democracia, âmbito municipal, visando a

promoção e a proteção dos direitos humanos de crianças e

adolescentes e a promoção da reforma política e da democracia –

apoio financeiro Agência alemã Misereor/KZE (2017-2019)

Escola Inéditos Viáveis: educar para transformar, âmbito municipal,

com o objetivo de proporcionar o respeito dos direitos econômicos,

sociais, políticos, culturais e ambientais de crianças e

adolescentes - apoio financeiro Agência alemã Misereor/KZE

(2019-2021).



Formações e Capacitações
(quantitativos referentes ao período de 2007 a 2020)

550 
profissionais dos CRAS, 

CREAS, Secretarias 

Municipais e Estadual de    

Assistência Social, Polícia 

Militar, Conselheiros/as de 

Direitos e Conselheiros/as 

Tutelares, visando o 

enfrentamento de violências 

contra crianças e 

adolescentes – âmbito 

estadual.

300 
conselheiros(as) tutelares 

(aproximadamente) sobre 

direitos da criança e do 

adolescente e exercício da 

função, por meio de atuação 

conjunta com a Associação 

Tocantinense de 

Conselheiros Tutelares –

ATCT no âmbito do Projeto 

Fortalecendo Conselhos –

âmbito estadual.

1.000 
profissionais, sendo 700 

professores da rede municipal e 

estadual e 300 atores da rede de 

proteção da criança e do 

adolescente (assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos, policiais 

militares, conselheiros/as de 

direitos, conselheiros/as 

tutelares) para identificar, 

abordar, notificar e prevenir a 

violência contra crianças e 

adolescentes no contexto da 

escola – âmbito estadual.

3.535 
adolescentes 

(aproximadamente) sobre 

direitos humanos e 

participação social por meio 

de oficinas de formação 

política – âmbito estadual 

e nacional.



Formações e Capacitações
(quantitativos referentes ao período de 2007 a 2020)

2.000 
conselheiros/as de direitos 

da criança e do adolescente 

e conselheiros/as tutelares 

sobre direitos da criança e 

do adolescente e exercício 

da função, por meio de 

atuação conjunta com a 

Universidade Estadual do 

Tocantins no âmbito da 

Escola de Conselhos –

âmbito estadual.

300
atores do Sistema de Garantia 

de Direitos, dentre eles:  

defensores públicos, juízes, 

promotores de justiça, 

famílias, membros de 

CEDECAs, conselheiros/as 

estaduais de direitos da 

criança e do adolescente e 

técnicos das medidas 

socioeducativas, sobre o 

Sinase - âmbito nacional.

300 
lideranças populares sobre 

democracia, cidadania, 

direitos humanos e 

participação social – âmbito 

estadual.

430 
conselheiros/as tutelares 

sobre direitos da criança e 

do adolescente e exercício 

da função, além de realizar 

assessoria à distância, e 

conselheiros de direitos, por 

meio da Escola Inéditos 

Viáveis – âmbito estadual.



Estudos Técnicos

Coordenação técnica do Projeto “Tecendo a Paz” para disseminar a cultura da não violência 

nas escolas públicas e nos organismos da sociedade – financiado pelo Ministério da Educação-

MEC/Programa Escola que Protege, sob execução da Universidade Federal do Tocantins/Pró-

Reitoria de Extensão/Núcleo Interdisciplinar de Educação em Direitos Humanos (2009-2010)

Monitoramento do Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil do 

Tocantins período 2003-2011 (2010)

Sistematização e divulgação de informações sobre os crimes contra a liberdade sexual no 

Estado do Tocantins referentes ao período 2011 e 2012 (2013)

Sistematização e publicação de Mapas da Violência contra crianças e adolescentes no Estado 

do Tocantins períodos 2012, 2013, 2015 e 2017.

Construção de 06 protocolos de atenção às pessoas em situação de violência sexual (2014) 

Apoio, acompanhamento técnico e monitoramento junto a 6 municípios do Tocantins para 

construção dos Planos Municipais de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e 

Adolescentes (2014-2016)



Estudos Técnicos

Mapeamento do Cenário da Cidade Sede do I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas realizado em Palmas em

2015 (2015)

Informe sobre o Trabalho Infantil do Estado do Tocantins (2015)

Elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente do Estado do Tocantins para o

período 2017 a 2027 (2015-2016)

Diagnóstico/Estudo Socioassistencial das Famílias de Adolescentes (2017)

Construção da metodologia “A promoção do direito à participação de crianças e adolescentes: do método à ação

(2017)

Relatório Técnico sobre as Grandes Obras de Infraestrutura e a Violação dos Direitos Humanos (2018)

Informe sobre o Trabalho Infantil do Estado do Tocantins 2ª edição (2020)

Relatório sobre o extermínio de adolescentes e jovens no Brasil, elaborado pela Anced, através do GT

Letalidade, com participação do Cedeca. (2020)



Prêmios

Prêmio “Boas Práticas em Direitos Humanos”, concedido pela

Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos do Tocantins, na

categoria direitos da criança e do adolescente (2016)

Prêmio Itaú-Unicef - Ação parceira “Formação política e

socioeducativa para adolescentes”, promovida pelo

CEDECA/TO e o Centro de Ensino Médio (CEM) Castro Alves

de Palmas/TO foi vencedora na categoria grande porte da

regional Goiânia-GO (2017)



Pesquisas

“Gravidez e Adolescência: vulnerabilidade e

exploração sexual no norte do Brasil’

[parceria] – coordenação da Universidade

Federal do Tocantins/Núcleo de Estudos das

Diferenças de Gênero, apoiada pelo CNPq

(2008-2010)

“É de Direito! O acesso ao Direito Humano à

Educação no Sistema Socioeducativo de

Palmas” [coordenação] (2015-2016)

“Adolescentes privados de liberdade”

[participação], realizada na América Latina

pelo Observatório Regional de Justiça Juvenil

(2016)



Produções e publicações

Cartilha “Não Destrua o Caminho de uma Criança” sobre o abuso

e exploração sexual de crianças e adolescentes (2008).

“Guia da Rede de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente” - contempla toda a rede de atendimento à criança

e ao adolescente no município de Palmas, tanto no âmbito

governamental quanto não governamental (2009).

“Conselhos Municipais de Direitos e Conselhos Tutelares: um

estudo acerca da presença e atuação no estado do Tocantins” –

sistematiza uma pesquisa sobre a situação dos conselhos

tutelares e conselhos dos direitos da criança e do adolescente do

Tocantins, que se constitui na primeira iniciativa de publicação de

pesquisa sobre a temática, visando subsidiar as políticas públicas

na área da criança e do adolescente (2009).



Produções e publicações

Gibi “A Turma do Cedequinha – Eles querem seus direitos respeitados, e você?” (2010)

Monitoramento do Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil

do Tocantins período 2003-2011 (2010)

Cartilha e CD “Criança e adolescente: Jóia do Cerrado” (2012)

Guia “A participação de adolescentes na construção da justiça juvenil no Brasil” (2014)

Cartilha temática para formação política de adolescentes (2015)

Documentário sobre o Sistema Socioeducativo no Brasil (2015)

Informes sobre a ONU: área da criança (2015)



Produções e publicações

Cartilha “Direitos dos(as) Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa em 

Meio Aberto” (2020)

Caderno de Perguntas e Respostas para Conselheiros Tutelares – 1ª edição (2021)



“Abuso e exploração sexual é crime. Não se

cale!” – campanha áudio visual em rádio e

TV (2010)

“Faça Bonito! Proteja nossas crianças e

adolescentes. 18 de maio: Dia Nacional de

Enfrentamento à Violência Sexual de

Crianças e Adolescentes” (2012)

“Educar, sim! Reduzir, Não! Não voto em

candidatos/as que defendem a redução da

maioridade penal (2015)

Campanha sobre direito à participação de

crianças e adolescentes no contexto da

pandemia (2021)

Campanhas



Reconhecimentos públicos

Reconhecido pelo 

Conselho Municipal 

dos Direitos da 

Criança e do 

Adolescente – CMDCA 

(Registro nº 014).

Título de Utilidade 

Pública Municipal 

(Lei nº 1522/2007).

Reconhecido pelo 

Conselho Municipal de 

Assistência Social –

CMAS (Inscrição nº 

005). 
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