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RESUMO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE GLÓRIA DE IVONE - CEDECA/TO 

ANO 2012 

 

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Glória de Ivone – CEDECA/TO que foi criado 

em maio de 2007 a partir da discussão de um grupo de militantes do movimento da infância e 

adolescência do Tocantins neste ano de 2012 completou 5 (cinco) de existência . Tem  como 

missão defender os direitos humanos de crianças e adolescentes, especialmente quando 

violados pela ação ou omissão do poder público, da família e da sociedade, assegurando-lhes a 

promoção, proteção e defesa.  

ATIVIDADES REALIZADAS POR ÁREAS DE ATUAÇÃO 

DIREITO À PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES  

- Realização das oficinas de Protagonismo Juvenil para 100 adolescentes das escolas da rede 

pública municipal e estadual de Palmas. 

- Apoio à execução de 05 (cinco) Planos Jovens Protagônicos de 5 municípios do Tocantins. 

- Mobilização dos adolescentes no  Dia 18 de maio – Dia  Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual pelas ruas de Palmas. 

- Execução do projeto “Um mundo pra chamar de seu” nos municípios de Peixe, Paranã, São 

Salvador, São Valério e Gurupi, com a construção e execução de 05 Planos de Ação abordando 

temas como: gravidez na adolescência, drogas, bullyng e violência sexual. 

- Fortalecimento das atividades da Rede de Adolescentes Protagonistas  

- Assessoramento na realização da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

- Execução do Projeto Joia  do Cerrado nas escolas estaduais e municipais de Palmas/TO. 
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DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

  

- Realização do Colóquio Estadual Violação de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no 

contexto das Grandes Obras de Infraestrutura. 

- Realização de levantamento sobre o impacto das grandes obras na vida de crianças e 

adolescentes e suas famílias nos municípios impactados direta e indiretamente pelas grandes 

obras. 

 

FORMAÇÃO/PESQUISA/PUBLICAÇÕES 

- Sistematização e publicação do Mapa da Violência 2012 – Crianças e Adolescente do 

Tocantins 2012. 

-  Manejo do Observatório dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, com as seguintes 

atividades: 

 Implementação do Mapa da Violência – perfil do abuso e exploração sexual no estado. 

 Sistematização e divulgação de informações sobre os crimes contra a Liberdade Sexual 

no Estado do Tocantins - Período 2011/2012.  

 Sistematização e divulgação dos dados do Disque 100 do período de julho de 2010 a 

junho de 2011 do Estado do Tocantins. 

 Sistematização e divulgação dos dados do Abuso e Exploração Sexual Contra crianças e 

Adolescentes do Município de Palmas – Período  janeiro de 2010 a junho de 2011. 

- Publicação da Cartilha Criança e Adolescente – Jóia do Cerrado. 

- Lançamento do CD “Jóia do Cerrado”, com a participação autentica de crianças e adolescente 

e o cantor e compositor Juraíldes da Cruz. 

JUSTIÇA JUVENIL 

- Realização de visitas sistemáticas às unidades socioeducativas de Palmas (internação, 

internação provisória e semiliberdade). 

- Incidência nos casos de extermínio de jovens na cidade de Gurupi/TO. 
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- Advocacy permanente nos casos de violações aos direitos humanos de crianças e 

adolescentes. 

- Constituição de Grupo de Trabalho – GT  para acompanhar 4 casos exemplares de violação  

de direitos humanos de adolescentes do sistema socioeducativo nos municípios de Palmas, 

Gurupi e Araguaína. 

- Execução e operacionalização administrativa e financeira do projeto RENADE – Rede Nacional 

de Defesa do Adolescente em conflito com a Lei, cuja  articulação é realizada pela ANCED. 

 

Simone Brito 
Coordenadora Geral 
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