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QUEM SOMOS
O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedeca Glória de Ivone é uma organização da sociedade civil,

sem fins econômicos, que atua na defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes, desde maio de 2007. Nossa sede
está localizada em Palmas, Tocantins, região norte do Brasil. É de abrangência estadual. Filiado a Associação Nacional de

Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - Anced e exerce 12 representações políticas no âmbito estadual.

VISÃO
Ser referência na promoção da cultura de participação política de crianças e adolescentes.

MISSÃO
Desenvolver educação popular para fortalecer o exercício da democracia e direitos humanos, desde a infância.



VALORES TEMAS
ESTRATÉGICOS

LINHAS
DE TRABALHODemocracia;

Participação social;
Autonomia
Respeito e valorização da
diversidade racial, cultural e de
gênero;
Respeito à natureza;
Cuidado consigo, com o outro e
com o transcendental.

Sexualidade e gênero;
Homicídio;
Desaparecimento;
Educação;
Meio ambiente;
Justiça juvenil;
Trabalho infantil.

Articulação e mobilização;
Avaliação e monitoramento;
Comunicação;
Educação popular;
Estudos e pesquisas;
Fortalecimento institucional;
Incidência e advocacy;
Proteção jurídico social.
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APRESENTAÇÃO
O ano de 2019 foi de muitas perdas e retrocessos no campo dos direitos de crianças e

adolescentes, e ainda crimes inimagináveis contra as pessoas e a natureza, como foi o
caso do rompimento da barragem em Brumadinho/MG - um verdadeiro geocídio. 

 
Tivemos que nos readaptar e enfrentar os diversos ataques à sociedade civil organizada e

ao povo brasileiro, mas tudo isso só fortaleceu em nós a convicção de que é urgente a
necessidade de reinventar as coisas rumo a construção de uma sociedade equânime, livre
e feliz. Isto é, uma sociedade que supere a lógica de poder, controle e dominação entre as

pessoas e a natureza. 
 

Foi na educação popular que encontramos esperança para caminharmos. O trabalho de
base nos deu condições para enfrentarmos todas as formas de violência e violações de

direitos, especialmente de crianças e adolescentes, e não sozinhos, mas somando todas as
forças da comunidade. 

 
Em um contexto de fragilidade financeira e criminalização das organizações da sociedade

civil organizada, foi possível avançar e permanecer de portas abertas. 
 

Deste modo, o objetivo do Relatório de Atividades 2019 do Cedeca Glória de Ivone é
publicizar nossas conquistas e realizações em 2019. Para tanto, o documento foi elaborado
a partir do Plano de Trabalho Trienal 2019-2021 da organização, e está organizado em duas

partes: I - Ações de fortalecimento institucional, e II - Ações de defesa da democracia e
direitos humanos com enfoque na pluralidade, diversidade, transgeracionalidade e

natureza.

Mônica Pereira Brito e Bárbara Xavier
Secretárias Executivas
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AÇÕES DE FORTALEC IMENTO IN STITU CIONAL

Como caminho rumo ao fortalecimento institucional do Cedeca Glória de Ivone foi definido em seu Plano de Trabalho Trienal 2019-2021, que estabeleceu quatro metas e
suas respectivas ações, para que a organização possa cumprir veementemente seu papel na defesa dos direitos humanos de criança e adolescentes. Definindo estratégias
de atuação que vão desde a captação de recurso até o autocuidado da equipe de trabalho.

1.1. ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO TRIENAL
 
Foi realizada em conjunto com toda a equipe de colaboradores/as da organização, visando definir as linhas estratégicas de trabalho para o triênio 2019-2021. Período de
execução: janeiro/19. 
 

1.2. DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
 
No ano de 2019 foi definido que o referido documento será elaborado após publicação da diretriz da Associação Nacional dos Centro de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente – Anced,  que prevê a construção coletiva a partir de um encontro nacional. Quando ao Plano de Comunicação Institucional, um projeto foi aprovado no
qual prevê a execução da atividade, a qual contará com uma consultoria voluntária de Relações Públicas.
 

1.3. REVISÃO DO MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS  
 
O manual foi revisado e atualizado, visando definir e organizar os processos de trabalho institucionais. Período de execução: setembro e novembro/19. 

CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E DE SEGURANÇA

A secretaria de Gestão é  responsável por conduzir essa frente de trabalho, com aporte técnico e logístico da assessoria financeira, administrativa e de comunicação da
organização. Realizando em 2019, as atividades listadas baixo.
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1.4. ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DIGITAL
 
A organização realizou um levantamento dos equipamentos e estratégias para buscar a garantia da segurança de dados. O levantamento permanece no acervo do
Cedeca e é incluso dentro de projetos, conforme critérios de cada edital, para a obtenção de recursos para a implementação dos equipamentos. Quanto as estratégicas, a
organização implantou algumas e permanece em teste e adaptações de acordo com o dia a dia de suas atividades.

 
1.5.  ELABORAÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
 
No ano de 2019 o Cedeca não dispôs de recursos para criação e produção de material impresso, como a atualização do folder e materiais de papelaria. Assim, a
divulgação institucional direcionou suas produções para materiais digitais. No entanto, alguns projetos aprovados para execução em 2020 preveem a criação e impressão
de materiais de divulgação referente aos projetos, o que contribui diretamente com a divulgação institucional.
  

1.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS
 
Com vista a dar maior transparência apresentamos a execução financeira da organização referente aos projetos realizados no ano por meio do quadro abaixo. Período de
execução: janeiro a dezembro/19.
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Em 2015 o Cedeca estartou uma frente de trabalho específica para a mobilização de recursos, desde então vem fortalecendo-a. No mesmo ano criou o Grupo de Trabalho
de mobilização de recursos, esse vem sendo responsável por conduzir o programa, visando construir as estratégias de fortalecimento na captação de recursos e
sustentabilidade financeira da organização.

2.1. ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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No ano de 2019 foram cumpridas as etapas de construção do Diagnóstico de Captação de Recursos da organização e
do Mapa de Oportunidades para Captação de Recursos. Dentre as informações mais importantes do diagnóstico
destacamos as fontes de financiamento acessadas pela organização nos últimos cinco anos, conforme figura abaixo.
Período de realização: abril e maio/19.

2.2 PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO
 
A secretaria Executiva da organização participou da atividade desenvolvida pelo Centro de Assessoria e Apoio a
Iniciativas Sociais e realizada pela Misereor, ocorrida em São Paulo. Período de realização: 18 e 19/maio/19.

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEDECA

3.1 FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

A sede própria do Cedeca Glória Ivone sempre foi um sonho, e se tornou mais exequível a partir de 2019 com a conquista da cessão de uso do terreno. Desde modo o
primeiro passo dado foi a elaboração do projeto arquitetônico da sede própria. Período de execução: abril a outubro/19.



CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO POPULAR

A Escola de Educação Popular é fruto do acúmulo do Cedeca na promoção do direito à participação de
crianças e adolescentes e formação política. Tem por finalidade formar crianças, adolescentes e adultos, dos
mais diferentes espaços e fortalecer a suas vozes na defesa de direitos. 
 

4.1. EXECUÇÃO DO PLANO DE INCIDÊNCIA POLÍTICA – PIPA, ELABORADO PELOS/AS
ASSESSORES/AS POPULARES EM 2018
 
A intervenção foi planejada e realizada pelo/as adolescentes e intitulada de Pipaço dos direitos, em alusão ao
18 de maio e aos 12 anos do Cedeca. Ocorreu na praça do Ginásio Ayrton Senna, onde dialogaram com a
comunidade, produziram cartazes, fizeram e soltaram pipas, e ainda uma batalha de rima. Participaram cerca
de 60 pessoas. Período de execução: 19 de maio/2019.

A luta pela democracia e direitos humanos com enfoque na pluralidade, diversidade, transgeracionalidade e natureza é o que move e justifica a existência da organização,
assim elencamos o que foi realizado em 2019 para sua materialidade, por meio dos projetos: Promoção de Proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes,
democracia e reforma política no Tocantins (2017-2019), Escola Inéditos Viáveis: Educar para transformar (2019-2021), ambos apoiados por Misereor; Projeto Sou
de direitos (2019-2020), e Projeto Mais Participação, com ODS’s (2019-2020), apoiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

AÇÕES DE DEFE SA DA DEMOC RACIA E DIRE IT OS H U MANOS COM ENFOQUE NA PLURALIDADE,
DIVERSIDADE, TRANSGERACION ALIDADE E  N ATUR EZA
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4.2. INCIDÊNCIA PARA INCORPORAÇÃO DO PLANO DE INCIDÊNCIA POLÍTICA – PIPA NO ÂMBITO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – PPP
DAS ESCOLAS PARCEIRAS
 
A intervenção foi planejada e realizada pelo/as adolescentes e intitulada de Pipaço dos direitos, em alusão ao 18 de maio e aos 12 anos do Cedeca. Ocorreu na praça do
Ginásio Ayrton Senna, onde dialogaram com a comunidade, produziram cartazes, fizeram e soltaram pipas, e ainda uma batalha de rima. Participaram cerca de 60
pessoas. Período de execução: 19 de maio/2019.
 

4.3 FORTALECIMENTO DAS EXPRESSÕES DA CULTURA POPULAR PRESENTES NOS TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO
 
Por meio da parceria com o Projeto Cultura MP, incidimos junto ao poder executivo municipal e estadual, culminando na criação da Casa do Hip Hop, importante pauta para
os assessores populares da comunidade de Taquaralto. Período: abril a novembro/19.

 
4.4 REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES- PROJETO CULTURA MP
 
Realizado pelo Ministério Público Estadual, do qual somos parceiros e conduzimos a parte pedagógica
de 05 formações políticas. Período: agosto a novembro/19.

 
4.5 REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES - PROJETO PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DEMOCRACIA E REFORMA POLÍTICA NO TOCANTINS
 
Foram realizados 06 encontros com os/as assessores para planejar a execução dos Pipas, ocorridos na
comunidade de Taquari e Taquaralto/Aurenys. Período: abril a junho/19.

11



4.6 REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROJETO MAIS PARTICIPAÇÃO COM ODS
 
Em parceria com a Universidade Federal do Tocantins/UFT foram realizados um encontro para definição dos ODS’S e planejamento dos Recreios com ODS’s. Foram
realizados 03 Recreios com ODS’s que trataram do ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis, por meio de gincana coletiva de coleta e seleção de lixo, ODS 3 – Boa
saúde e Bem-estar, por meio de produção de cartazes de prevenção ao suicídio e automutilação, e ODS 10 – Redução das desigualdades e ODS 16 – Paz, justiça e
instituições fortes, por meio de oficina de grafite e produção de mural artístico na escola. Participaram dessas atividades um total de 100 crianças e adolescentes da Escola
Maria dos Reis, na comunidade de Taquari. Período: outubro a dezembro/19. 
 
4.7 REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA ADULTOS -
PROJETO MAIS PARTICIPAÇÃO COM ODS
 
A atividade foi conduzida pela Universidade Federal do Tocantins/UFT, a partir da nossa
metodologia de educação popular, sendo realizadas 05 Rodas de conversa sobre ODS’s e
o Fórum Popular. 51 pessoas foram certificadas como Assessores/as Populares em ODS.
Período: outubro a dezembro/19.
 

4.8 REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
 
Por meio do projeto Mais participação em ODS’s foi realizada oficina de grafite na Escola
Maria dos Reis, da comunidade de Taquari. Participaram da atividade cerca de 30
crianças e adolescentes com objetivo de expressarem visualmente o que pensam sobre
os objetivos de desenvolvimento sustentável 10 – Redução das desigualdades e 16 – Paz,
justiça e instituições fortes. Período: 11 de dezembro/19.
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4.9 APOIO E MOBILIZAÇÃO PARA A RODA DE CONVERSA AUTOESTIMA E AUTOCUIDADO COM O CORPO
 
A roda foi realizada pelo Unicef, participaram 30 adolescentes de diversas regiões de Palmas e dos municípios de Porto Nacional, Tocantínia, Pedro Afonso, São Bento e São
Sebastião. Período: 28 de novembro/19.
 

4.10 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES
 
Foram realizadas 05 capacitações sediadas nos municípios de Palmas, São Bento, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, ao todo 264 Conselheiros/as Tutelares de 42 
 municípios do estado do Tocantins foram capacitados. Período: novembro e dezembro/19.
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CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL

O Programa de Proteção Jurídico Social, através das ações jurídicas, judiciais e administrativas tem possibilitado avanços no sistema de justiça e nas políticas públicas do
Estado. Os casos emblemáticos que atuamos são estratégias para que os atores estatais aperfeiçoem estratégias de garantias de direitos. Assim destacamos:

5.1 INTENSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO PRÁTICO DA METODOLOGIA DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL
 
Após leitura detalhada dos casos emblemáticos acompanhados pelo Cedeca, foi constatada a necessidade de uma abordagem mais padronizada e ampla para
assessorá-los, de forma que foi elaborada matriz de acompanhamento exemplar dos casos emblemáticos. Na sequência, o Cedeca iniciou processo de elaboração de
referencial teórico para o uso da referida matriz. É um processo meticuloso que envolve revisão de legislação nacional e internacional dos direitos das crianças e
adolescentes, bem como de boas práticas. Os próximos passos são: preenchimento da matriz com os casos já acompanhados, seleção de novos casos emblemáticos,
incidência junto às instituições e publicação do material para colaborar com o monitoramento dos direitos das crianças e adolescentes. Período: Início em Novembro/19.
 
5.2 PROVOCAÇÃO AO SISTEMA DE JUSTIÇA PARA RESPONSABILIZAR AGENTES PÚBLICOS VIOLADORES DE DIREITOS HUMANOS
 
Foram feitas denúncias ao sistema de justiça contra agentes públicos de segurança pública por grave violação de direitos. Período: dia de mês/19.
 
5.3 PROMOÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DA PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL DE ADOLESCENTES QUE NÃO TEM ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA
DEFESA 
 
Foi elaborado o cronograma detalhado de execução do projeto Sou de Direitos, com articulação e preparação interna da equipe do Cedeca. Período: início
em novembro/19. 
 
5.4 MONITORAMENTO DAS NORMATIVAS SOBRE A POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA E MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO
DO TOCANTINS
 
Em razão de visitas foram enviados ofícios para os órgãos do Sistema de Justiça para que atuem no sentido da garantia de direitos. Ainda nesse sentido foram realizadas
audiências no âmbito do Cedca com a Secretaria de Cidadania e Justiça para que estruture em âmbito estadual a política socioeducativa. Também foram feitas reuniões
no Projeto Pedagógico das unidades socioeducativas apontando diversas inadequações. No campo da revista vexatória foram feitas incidências políticas nas unidades
para regulamentação e ainda escuta das famílias. O sistema de monitoramento das medidas privativas de liberdade, é desenvolvido pelo Cedeca. Desde 2007 os avanços
que houveram foram em razão da incidência política do Cedeca junto com outros atores da sociedade civil. Neste ano essa aliança materializou por meio do Cedca. Onde
foram feitas visitas ao Case e CEIP de Palmas e CEIP Santa Fé e semiliberdade de Araguaína. Período: janeiro a dezembro/19.
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5.5 ACOMPANHAMENTO DOS CASOS EMBLEMÁTICOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 
Após leitura detalhada dos casos emblemáticos acompanhados pelo Cedeca, foi constatada a necessidade de uma abordagem mais padronizada e ampla para
assessorá-los, de forma que foi elaborada matriz de acompanhamento exemplar dos casos emblemáticos. Na sequência, o Cedeca iniciou processo de elaboração de
referencial teórico para o uso da referida matriz. É um processo meticuloso que envolve revisão de legislação nacional e internacional dos direitos das crianças e
adolescentes, bem como de boas práticas. Os próximos passos são: preenchimento da matriz com os casos já acompanhados, seleção de novos casos emblemáticos,
incidência junto às instituições e publicação do material para colaborar com o monitoramento dos direitos das crianças e adolescentes. Período: Início em Novembro/19.
Período: dia de mês/19.
 

5.6 INCIDÊNCIA JUNTO AO EXECUTIVO ESTADUAL PARA FORMULAR E EXECUTAR A POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA
 
O Cedeca tem pautado esse tema inclusive em âmbito nacional através da Anced. Em âmbito estadual tem provocado o Cedca para que formule a política e acione o
governo estadual para estruturar a política. Nesse sentido, o Cedeca em parceria com a Rede Nacional Primeira Infância - RNPI elaborou uma carta, na qual o governador
se comprometeu a estruturar a Política da Primeira Infância no período de 2020 à 2023. Período: dia de mês/19.
 

5.7 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
 
No ano de 2019, o Cedeca foi incluso no Mapa das Cidades Sustentáveis. No mesmo ano apoiou
a realização do II Abraço ao Ribeirão Taquaruçu, integrou a organização do Seminário de Estudos
da Bacia do Ribeirão Taquaruçu e atuou na revisão do Regimento Interno do Comitê da Bacia do
Lago de Palmas e do Plano de Manejo da APA Serra do Lajeado.
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Visando o fortalecimento da luta por direitos humanos, o Cedeca se articulou com diversos outros espaços e movimentos sociais que convergem para a construção de
uma sociedade que respeita e garante direitos de todas as pessoas, realizando as seguintes atividades.
 
6.1 PARTICIPAÇÃO EM ESPAÇOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
Em 2019, o Cedeca integrou 15 espaços de estudos, formulação e controle de polícias públicas e outros coletivos, que são: Fórum Estadual dos Direitos de Crianças e
Adolescentes; Fórum Tocantinense para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem; Movimento Estadual dos Direitos Humanos; Rede
Nacional Primeira Infância; Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual (Região Norte); Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens Pela Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil; Fórum Estadual de Mudanças Climáticas; Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Tocantins; Comitê de
Participação de Adolescentes; Comissão de Apoio ao Fórum DCA Nacional; Grupo de Estudo do Ministério Público Estadual; Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de
Palmas; Comitê Estadual de investigação de transmissão vertical de Sífilis, HIV e Hepatites Virais B e C; Grupo de Trabalho Intersetorial do Sistema Socioeducativo; Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Período: janeiro a dezembro/19.
 
6.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTRATÉGICOS
 
Visando corroborar e fortalecer os debates e pautas referentes à defesa e promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes a organização participou de um
total de 06 eventos externos, a saber:

MOBILIZAÇÃO DE ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA DE BANDEIRAS DE LUTAS
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6.3 PUBLICAÇÃO E VISIBILIDADE DE NOTAS PÚBLICAS
 
Compreendendo que é forte estratégia política para fazer ouvir as vozes da sociedade civil organizada, o Cedeca pautou 05 notas públicas para mobilizar e sensibilizar a
população e autoridades sobre temas estratégicos e urgentes. Como pode ser verificado no quadro abaixo:

Nota de repúdio contra fechamento de escolas públicas do Tocantins
11 de fevereiro

Moção de recomendação sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos
13 de  março

Moção de repúdio contra a readequação do Savis da X Conferência 
 Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
31 de julho

Nota de repúdio a readequação do Savis das organizações da sociedade civil
02 de agosto

6.4 FORTALECIMENTO DO GRUPO DE ESTUDO DIREITOS DE MENINAS
 
O grupo surgiu pela necessidade de suas integrantes em estudar e defender os direitos das
meninas, planejando ações de intervenção para efetivação desses direitos. No dia 13 de abril
de 2019 ocorreu a primeira reunião do grupo de Direitos das Meninas que tratou da proposta
do grupo, bem como estrutura de encontros e atividades: reuniões mensais,
preferencialmente no fim do mês, sábados, de 8h30 às 11h30. Coordenação e relatoria
rotativas. Nesse primeiro encontro (abril) foi debatida a pesquisa “Por ser menina no Brasil:
crescendo entre direitos e violências”. Na sequencia, foram estudados e debatidos os
seguintes temas/documentos: (maio) Lei da Primeira Infância (Lei 13.257/2016); (junho) Zine
#3 Especial Direitos das meninas/QG Feminista; (julho) Casamento infantil (Pesquisa “Ela vai
no meu barco”); (agosto) continuação do tema Casamento infantil; (setembro) Roda de
Conversa Artística no Parque dos Povos Indígenas com o tema “Você, menina, tem suas
escolhas respeitadas?”;(outubro) 05/10 - 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública
(Capítulo “A invisibilidade da violência sexual no Brasil”) e 19/10 - Roda de Conversa Artística
no Parque dos Povos Indígenas com o tema “Diversidade na adolescência”; (dezembro)
Planejamento para 2020.
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