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QUEM SOMOS 

O Centro de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - Cedeca Glória 

de Ivone é uma Organização não 

governamental, sem fins econômicos, que 

defende direitos humanos de crianças e 

adolescentes desde maio de 2007, com 

sede no município de Palmas, Tocantins, 

região norte do Brasil. 

MISSÃO 

Conquistar a plena democracia por meio da 

defesa intransigente dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes. 

VISÃO 

Ser uma organização reconhecida na 

defesa de meninos e meninas, como seres 

humanos, na sua totalidade, para que 

exerçam os seus direitos com dignidade em 

uma sociedade responsável e justa. 

 

 

VALORES: 

 Ética; 

 Responsabilidade; 

 Autonomia; 

 Solidariedade; 

 Sustentabilidade; 

 Pluralidade 
 

NOSSA AÇÃO É GUIADA PELOS 

PRINCÍPIOS: 

 Protagonismo social dos/das 

adolescentes e famílias; 

 Ampliação e difusão de 

direitos fundamentais; 

 Enfrentamento da pobreza; 

 Controle social, mobilização 

e articulação de comunidades para 

emancipação social e política; 

 Oferta das políticas públicas 

com enfoque de gênero, raça e 

diversidade sexual; 

 Promoção e defesa dos 

direitos humanos; 

 Litigância estratégica, 

incidência política e advocacy; 

 Defesa do meio ambiente.
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO 

 

Uma longa história de direitos humanos protagonizamos neste ano de 2016, na melhor 

de todas as companhias: das crianças e adolescentes. Foram elas que suavizaram a nossas 

desesperanças diante de retrocessos, golpes, ameaças, violações, intolerâncias, inércia, 

sectarismo, punitivismo, criminalizações e descrenças. 

Foram elas que ao seu modo encontraram maneiras pedagógicas e inovadoras de lutar 

por um mundo com vez e voz, resgatando no mundo adulto a capacidade de ter fé e de 

reaprender que somente se "cambia" uma realidade lutando coletivamente e humildemente. 

Salve, salve as experiências das ocupações de escolas e outros espaços públicos. O mais belo 

e que fez sentido neste ano surgiu das mãos da juventude brasileira. 

Foram com esta mãos que o CEDECA desenvolveu as ações de advocacy, 

mobilização, formação, empoderamento, pesquisa, estudos, articulação e controle social 

voltados para fortalecer a cultura de respeito as crianças e adolescentes no Estado do 

Tocantins que resultou na premiação da Organização pelas boas práticas em direitos humanos. 

Por fim, fica a certeza da força da criança do adolescente na busca de soluções dos 

problemas que afligem o país. Ficam as certezas que alegria e amor são inerentes a estes 

sujeitos sociais. Ficam as certezas que os deveres sobre os direitos de crianças e adolescentes 

são do estado, da família e da sociedade. E ficam as certezas que nós acreditamos é na 

rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. E ficam as certezas que vamos à luta é com 

as crianças e adolescentes, pois são elas que constroem o amanhã desejado. 

 

Aparício José da Silva Ramos Varanda 
Juliano Gomes Neves 

Lorena Meneses de Faria 

Coordenação Colegiada 
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1. JUSTIÇA JUVENIL 

 

Integra um dos eixos de atuação da Organização e é considerado o mais estratégico e 

histórico. A justiça juvenil visa promover a defesa e a consolidação dos direitos de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, conforme SINASE, ECA e a 

normativa internacional da qual o Brasil é signatário.  As ações desenvolvidas são: 

monitoramento do sistema das unidades de privação de liberdade (CASE, CEIP e 

semiliberdade), mobilização e articulação das famílias do sistema socioeducativo, realização 

de uma pesquisa sobre a educação no sistema de privação de liberdade e incidência política 

perante o estado e o sistema de justiça. 

 

1.1 Monitoramento das Unidades privadas de Liberdade 

 

Esta atividade ocorreu mediante visitas aos/as adolescentes nas unidades, registro 

fotográfico, feitura e remessa de relatórios e ofícios direcionados aos Órgãos que compõe o 

sistema de justiça denunciando as precárias condições de funcionamento das unidades que são 

incompatíveis com o que preconiza o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. A 

estrutura física das unidades e as atividades psicopedagógicas disponibilizadas em 2016 não 

estavam compatíveis com a proposta de socioeducação, pois não houve atividades 

continuadas, além da escolarização. 

No relatório anual do Cedeca 2015 há descrição de graves violações no sistema 

socioeducativo que foram alvo de diversas denuncias formais, porém persistiram em 2016, 

como é o caso da precariedade da estrutura dos alojamentos e salas de aula, a péssima 

qualidade da alimentação e os modos como são tratados/as os/as adolescentes que trazem 

sinais de violência física e relato de violência psicológica reiteradas. 
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As violações apresentadas foram aduzidas no monitoramento realizado pelo Cedeca 

em visitas as Unidades, diálogos com adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no CEIP e CASE e com suas famílias. Em 2106, foram realizadas 10 visitas ao 

CASE e CEIP, a partir destas visitas foram encaminhados 09 ofícios aos órgãos que compõe o 

sistema de garantia (Promotor de Justiça, e Defensor Público e outros), denunciando violações 

de direitos humanos no sistema socioeducativo. Foram encaminhados também relatórios 

contendo informações detalhadas e registro fotográficos, que fomentaram reuniões com 

Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Federal e Juizado da Infância e Juventude 

da Capital. 

 

Ressalte-se que, em algumas visitas à Unidade de Internação e Internação Provisória a 

entrada do Cedeca não foi permitida, o que gerou denúncias e formalização de documentos 

explicitando a pertinência da presença de Organização no sistema de garantia de direitos do/a 

adolescente, onde ao final deste ano, a entrada foi concedida, porém com resistências. 

CASE (Palmas) – 2º Semestre 2016 
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Desse modo, pontuamos algumas situações graves identificadas nas visitas realizadas: 

constatamos a presença de um adolescente que perdera sua mãe poucos dias depois ao iniciar 

o cumprimento da medida, na ocasião o mesmo nos informou que enxergava com muitas 

limitações, encaminhamos ofícios a SECIJU e Defensoria Pública. Situação não resolvida. 

Relataram a ausência das famílias nos dias de visita, a secagem dos uniformes que acontece 

dentro do alojamento onde dormem, o que provoca umidade, odor, insalubridade.  Houve um 

incêndio no bloco B. Os socioeducadores acusam os adolescentes de terem provocado o inicio 

do fogo, enquanto o adolescente acusado estava isolado na sala de reflexão, ou seja em 

isolamento. Constatamos que persistem as violações de direitos básicos, como: não formação 

profissional, lazer, saúde, atividades lúdicas, atendimento psicológico, ausência do convívio  

com as famílias, percebemos ainda nos relatos a indignação por parte dos adolescentes em 

viverem em um ambiente abandonado e sujo, relataram ainda que sofrem provocações e 

contatos físicos agressivos por parte de alguns trabalhadores do sistema.  

 CASE (Palmas) – 2º Semestre 2016 
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1.2 A articulação e empoderamento das famílias dos/as adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa 

 

A experiência do Cedeca Glória de Ivone no monitoramento dos direitos humanos no 

sistema socioeducativo, aponta alguns pontos agravantes no contexto das violações como é o 

caso da fragilização dos vínculos familiares e da defasagem na escolarização formal. 

 Em 2015 foi realizado pelo Cedeca o cadastro das famílias dos adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas de Palmas para Rede Nacional em Defesa do Adolescente 

em Conflito com a Lei – RENADE.  A partir desses encontros com essas famílias percebeu-se 

a importância de manter-se em contato com aquelas cadastradas e de se realizar um 

mapeamento das demais famílias de adolescentes que estão em cumprimento de medidas 

socioeducativas em Palmas. 

Assim, deflagou-se o processo de visitas domiciliares a estas famílias onde se 

procedeu o cadastro de 20 famílias, onde na oportunidade verificou-se que  as famílias  não 

detinham informações sobre qual a medida que o/a filho/a estava cumprindo, não tinham 

nenhum acompanhamento da Defensoria Pública e tampouco acompanhamento de egressos, 

conhecimento das transferência de adolescentes para outras unidades por suposta 

desobediências e transgressão. Neste sentido, vale acrescentar que estas transferências foram 

feitas sem garantir a apuração de eventual falta grave cometida com direito ampla defesa ou 

seja não se observou o SINASE. 

Portanto, afirmamos que a Organização está contribuindo para fortalecer o 

protagonismo das famílias, bem como há um grupo de 20 famílias que a Organização 

acompanha do ponto de vista processual, na articulação com rede, apoio as visitas e outros. É 

salutar informar que as famílias do interior e da capital se comunicam com a Organização por 

meio de WhatsApp. 

 

1.3 Incidência política perante o sistema de justiça 

 

Foram realizadas reuniões com o MPF, Defensoria Pública, e Ministério Público onde 

foram discutidos assuntos referentes ao impedimento de visita do Cedeca as unidades de 

internação, critérios de visitas, pagamento do corte de cabelo, falta de material de higiene, 

profissionalização dos adolescentes, saúde, alimentação, extermínio, escolarização, política de 

egresso e estrutura física do Case, no que resultou em Termo de Ajustamento de Condutas 
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pactuado entre Promotoria de Justiça e Executivo Estadual. Todas as violações são 

comunicadas a estes órgãos que até a presente data não conseguiram reverter as situações de 

violações aos direitos humanos que ocorrem nas unidades. 

   

1.4 Pesquisa: É de Direito! O Acesso ao Direito Humano à Educação no Sistema 

Socioeducativo 

 

Trata-se de um documento para exigibilidade política, onde há a definição de 

problemas, visibilidade de graves violações do direito humano ao acesso à educação e 22 

(vinte e duas) recomendações para o projeto político pedagógico do sistema socioeducativo, 

que são parâmetros apoiados nas violações constatadas e nas legislações referente ao direito 

humano a educação de crianças e adolescentes. 

A pesquisa foi realizada no período entre 01/08/2015 a 15/09/2016 com o apoio da 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço – CESE. (Edital C&A 04) para sua elaboração, entre 

outros recursos metodológicos, foram utilizados instrumentais com perguntas elaboradas a 

partir das legislações nacionais e internacionais sobre o direito humano a educação, que foram 

respondidos, por professores/as, gestores da política, socioeducadores/as, assistente sociais, 

psicólogos/as, enfermeiros/as, famílias de adolescentes e os/as próprios/as adolescentes. 

Os resultados obtidos foram condensados em um documento em formato e-book 

disponibilizado no site do Cedeca, antecedendo está publicação, os resultados da pesquisa 

bem como as recomendações foram apresentados na Secretaria Estadual de Educação, foram 

convidados todos os órgãos que compõe o sistema de garantia dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes do Estado. 

A pesquisa revela que não há definição de parâmetros educacionais e nem mesmo uma 

perspectiva unificada sobre a metodologia utilizada na escola Mundo Sócio do Saber. Do 

mesmo modo, os materiais pedagógicos não atendem a necessidade. A descrição que se faz 

pelos instrumentais, visitas e fotografias, expõem uma extrema falta de investimentos em tudo 

o que diz respeito à consolidação do direito humano à educação, sendo que as precariedades 

nos serviços estão visíveis pela negação de direitos que atenderiam as necessidades básicas. 

Desse modo, no tocante aos desafios da justiça juvenil para 2017 destaca-se o 

empoderamento e mobilização dos familiares para luta por direitos, provocar o estado e para 

efetivar as adequações das unidades as regras do SINASE, incidir pelo protagonismo dos 
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adolescentes, realizar o monitoramento do meio aberto da Capital e exercer o controle social 

para execução do projeto político pedagógico nas unidades de privação de liberdade.  

2. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS 

HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO TOCANTINS 

 

Em decorrência da inexistência de uma política estadual para a criança e o 

adolescente, a construção do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Tocantins é imprescindível para o estabelecimento de um planejamento de longo prazo de 

políticas públicas direcionadas à efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. O 

Conselho Estadual da Criança e do Adolescente- CEDCA/TO, em virtude de o Estado não 

possuir condições necessárias para desenvolver e executar esta proposta deliberou pela 

modalidade de conveniamento por iniciativa da sociedade civil. 

Diante deste fato, exposto acima o CEDECA-TO concorre ao edital para apoiar o 

CEDCA neste objetivo. Assim, o CEDECA-TO em conformidade com o EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA N. 02/2014 – CONANDA/SDH/PR, foi selecionado para organizar o 

processo de discussão e elaboração do Plano Decenal mobilizando a participação da 

sociedade civil e do Estado nesta importante tarefa que contribuirá na mudança de trajetórias 

de vidas violadas cotidianamente pelo Estado, pela família e pela sociedade.  

A Resolução 171 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) estabelece o papel dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente na 

criação de uma Comissão Intersetorial para Discussão e Elaboração do Plano Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Neste sentido, foi constituída a Comissão 

Intersetorial do Tocantins que planejou e executou todas as atividades para construção do 

PDDHCA. 

 

2.1 Mobilização do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente do 

Estado do Tocantins 

 

Como ação inicial foi realizado um café da manhã no Cedeca Glória de Ivone para 

uma apresentação do processo de formulação do PDDHCA, com a Comissão Intersetorial 

composta por 13 (treze) instituições, com titular e suplente de cada instituição e outras 
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instituições compareceram, totalizando 42 pessoas. Na oportunidade, foi debatida a 

metodologia para dar início à mobilização do Plano. 

Em 24 e 25 de abril foi realizado um curso de Formação em Direitos Humanos com 

instituições do Estado do Tocantins, adolescentes, famílias e sociedade civil, reunindo 78 

participantes. Em 15 de junho ocorreu o Encontro da região Norte, que aconteceu em 

Araguaína com instituições públicas, adolescentes, conselhos setoriais, crianças, movimentos 

sociais, ong’s, indígenas, Quilombolas, com total de 77 participantes. Em 1 de julho, ocorreu 

o Encontro da região Sul, em Gurupi com secretarias, crianças, adolescentes, sistema de 

garantia de direitos. Participaram 76 participantes. Em 19 de agosto. O encontro da região 

Central, ocorreu em Palmas, também com as mesmas instituições representadas, totalizando 

143 pessoas participando das atividades. Em 29 de novembro, ocorreu a Pactuação do 

PDDHCA, cuja metodologia foi inovadora, usando a ferramenta online Google Forms, contou 

com 218 participantes e no dia 15 de dezembro, o PDDHCA foi aprovado em plenária do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

3. DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

 

Após longas lutas do movimento de mulheres, em 1997, no XV Congresso Mundial de 

Sexologia foram reconhecidos os direitos sexuais com um direito humano. Neste sentido, 

compreende-se que para formação deste aspecto é preciso garantir que a sexualidade seja 

vivida com prazer e livre de discriminações. O CEDECA- Glória de Ivone trabalha este tema 

por meio da proteção jurídico-social, incidência politica através da promoção do diálogo com 

o Estado, sociedade e a construção de conhecimento a respeito dos direitos sexuais.  

O Tocantins é o mais novo Estado brasileiro pertencente à região norte por esta 

característica carrega algumas informações nas relações interpessoais: coronealismo, rigidez 

na concepção dos conceitos, dominação da mulher e das crianças e adolescentes, pouca 

liberdade sexual. Estes aspectos viabilizaram a proibição da discussão de gênero nas escolas 

por meio da aprovação da lei 2.246/2016. A inconstitucionalidade desta lei favorece a 

violação dos direitos sexuais em diversos contextos. 

Ainda referente aos direitos sexuais de meninas e meninos do Tocantins, observa-se 

que no decorrer do ano de 2016 houve um aumento da divulgação na mídia a respeito das 

violências sexuais praticadas contra com meninas. Diante das informações divulgadas pelas 

mídias tocantinenses, nota-se o aparecimento do fenômeno do adolescente como autor da 
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violência sexual, o aumento de casos de estupro coletivo e corretivos ocorridos com 

adolescentes após a afirmação de serem homossexuais.  Acredita-se que este cenário esta 

posto devido às lógicas relacionadas à cultura do estupro, barbárie e a dominação da mulher. 

 

Diante deste contexto, o CEDECA realizou atividades referentes à proteção jurídico-

social de 06 casos referente à violação dos direitos sexuais; atividades nas comunidades em 

alusão ao dia 18 de maio em três regiões da cidade de Palmas, participação das reuniões do 

NUPAV com a intenção de construir o fluxo de atendimento às pessoas em situação de 

violência sexual e de outros eventos com a 

temática da violência contra criança e 

adolescente à nível municipal, estadual e 

regional e a construção do fanzine do I 

Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. 

Apesar das ações realizadas neste 

ano, nota-se ainda a necessidade de 

empoderamento das comunidades, em 

especial às meninas e os sujeitos que 

expressam a sua sexualidade de diferentes 

formas em relação à heterossexualidade. 

Ressalta-se que estas atividades devem ser 

realizadas nas comunidades, pois estes 

Atividade com a comunidade Capadócia em alusão ao dia 18 de maio.  Data: 14/05/2016 
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locais e as relações constituídas nestes espaços precisam ser fortalecidas como uma maneira 

de superar as violências e estimular o poder popular. Diante do contexto apresentado acima, 

observa-se a importância de dialogar questões relacionadas à teoria de gênero e o 

fortalecimento da rede de proteção social. Neste sentido, aponta a limitação da escola não 

poder ser um destes espaços devido à proibição municipal vedar a discussão sobre a temática, 

pois inviabiliza a expressão da potencia deste espaço social que une em grande escala crianças 

e adolescentes de inúmeros grupos. Ainda sim, é importante que estas discussões ocupem 

outros espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Taquaralto. Data: 13/07/2016 

4. OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

O Observatório de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes foi criado em 2010 com 

a intenção de monitorar as ações referentes ao enfrentamento da violência sexual contra 

crianças e adolescentes. No último ano, a organização refletiu a necessidade de acompanhar 

outras situações de violações de direitos humanos no Tocantins, além dos direitos sexuais. 
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Desta maneira, foi produzido um novo planejamento estratégico, metodologia de trabalho 

para Observatório de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e a primeira escuta dos/as 

adolescentes para construção das pesquisas. Em paralelo à estas atividades, foi realizado o 

monitoramento da aprovação dos Planos Municipais de Enfrentamento da Violência sexual de 

06 municípios; Proteção jurídico-social do desaparecimento 03 crianças e adolescentes; 

Levantamento de dados de duas pesquisas, um estudo longitudinal das políticas de 

enfrentamento da violência sexual no Tocantins e outra sobre as violações de direito 

identificadas pelos Conselhos Tutelares; Produção do diagnóstico do Plano Decenal de 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Estado do Tocantins; Ações de 

fortalecimento dos Observatórios da Infância e Adolescência do Tocantins.    

No decorrer destas atividades foi observado que os observatórios da Infância e 

Adolescência no Tocantins, têm apresentado dificuldades na execução de pesquisas e 

proposições que possam orientar as ações de políticas públicas referentes às crianças e 

adolescentes, ações desenvolvidas com crianças e adolescentes de forma adultocêntrica. 

Sendo assim, no processo de construção do novo planejamento estratégico do observatório do 

CEDECA procurou-se ampliar a missão, as linhas de atuação, aproximação das crianças e 

adolescentes de forma que possam opinar a respeito dos temas a serem pesquisados e garantir 

que as pesquisas possam fortalecer as vozes destes sujeitos, além de identificar os 

pesquisadores da área de Direitos Humanos do Tocantins e disseminar os estudos com a 

comunidade tocantinense por meio de rodas de conversas, cine-debates e oficinas. Desta 

maneira, o Observatório se seguirá legitimando as vozes de crianças e adolescentes, favorecer 

o crescimento e o fortalecimento de pesquisas científicas no Tocantins. 

O acompanhamento dos casos referentes ao desaparecimento de crianças e 

adolescentes no Tocantins tornou visível como inúmeras meninas têm sido colocadas em 

situação de dominações e exposta a diversas violências, fazendo-se necessário realizar 

pesquisas com recorte de gênero. Esta observação também foi apontada a nível nacional pelo 

relatório apresentado em outubro de 2016, pela ONG Save the Children. Além disto, os/as 

adolescentes apontaram que necessitam da produção científica a respeito da violência sexual, 

racismo, sexualidade, bullying e preconceito. Diante disto, observa-se que os/as adolescentes 

solicitam estudos sobre assuntos cotidianos e fruto das violações de direitos individuais.  

O caso da Laura Vitória despertou o olhar da Organização para este fenômeno do 

desaparecimento de pessoas no Estado do Tocantins e proporcionou novas ações de 

intervenção. No primeiro momento, o CEDECA procurou acompanhar a investigação policial, 
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o sofrimento familiar e a situação de pessoas desaparecidas no Tocantins, para estas ações foi 

necessária uma interlocução entre organizações (CEDECA, CDHP, OAB) e diversos setores 

da sociedade, tais como segurança pública, saúde e outros. Após 3 meses de desaparecimento 

desta criança, este caso foi comunicado ás instâncias nacionais (ANCED, CONANDA e a 

extinta SDH) e cobrança de resposta do governador do Estado do Tocantins. A partir destes 

acionamentos institucionais, a Organização obteve retorno apenas do governador que 

comunicou a compreensão da gravidade do caso e as atividades realizadas para que possam 

encontrar esta criança. 

Diante da omissão e poucas respostas ao caso, a organização intensificou ações nas 

redes socais para que este caso não caísse no esquecimento do Estado e provocando a 

continuidade da investigação policial deste caso. Em paralelo, está sendo organizado um 

dossiê para uma futura reunião com o Ministro da Justiça e possível envio a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.   

  

 
Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Data: 01/03/2016 
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Reunião com Observatórios da Infância e Adolescência do Tocantins. Data: 01/03/2016 

 

 
 “Mobilizando e Articulando Ações para o Enfrentamento a Violência Sexual na Região Norte”- Palmas. 

Data: 18/03/2016 
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Reunião na Secretária da Cidadania e Justiça para Coleta dos dados do Plano Decenal de Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes do Tocantins. Data: 08/08/2016 

5. DIREITO À PARTICIPAÇÃO 

 

O Direito á Participação, tem como principal objetivo garantir que a voz de crianças 

e adolescentes seja ouvida e considerada pelo Estado e pela sociedade. Assim as atividades 

desenvolvidas visam a formação política de crianças e adolescentes, com intuito de formar 

seres pensantes e capazes de formar seu juízo próprio. O Cedeca vem cada dia mais crescendo 

quanto a participação de adolescentes em todos os espaços políticos e decisórios do Estado, 

desde o final de 2015, o setor conta a participação contínua da adolescente Beatriz Ayres, que 

assessora no desenvolvimento de todas as atividades. 

No decorrer do ano de 2016, o Cedeca priorizou suas ações para à construção do 

Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente – PDDHCA, período de 

2017 a 2027. Esse Plano tem como objetivo elaborar propostas a serem realizadas pelo poder 

público no decorrer de 10 anos, garantindo o direito da criança e do adolescente. Nesse 

sentido, o direito à participação desenvolveu atividades que garantiram a voz dos/as 

adolescentes na construção desse Plano. 

No mês de março, realizamos o II Fórum Intermunicipal de Crianças e Adolescentes, 

no qual participaram 250 adolescentes dos municípios de Palmas, Guaraí, Pedro Afonso, 

Lajeado, Tocantínia e Porto Nacional. O encontro contou a participação voluntária de grupos 

que realizaram oficinas de: zumba, dança de rua, grafite, teatro, malabares, tambores 

artesanal, ioga e filtro dos sonhos. Tivemos também roda de conversa com os/as adolescentes 
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que debateram sobre os conhecimentos adquiridos nas oficinas do Projeto Farol (2014-2015) 

e aproveitaram o momento para tirar dúvidas e expor suas opiniões. 

 

 

Em parceria com o setor de Assessoria de Comunicação, ocorreram reuniões  com 

adolescentes para fortalecimento do programa de YouTube “E ai?!”. O canal tem como 

objetivo garantir um espaço em que os/as adolescentes possam falar sobre temas de seu 

interesse e de forma livre, alcançando adolescentes de todos os lugares que não conhecem 

sobre tais assuntos. Para as gravações dos vídeos realizam-se encontros para debater e estudar 

os temas a serem gravados, estruturar os roteiros, e então gravar os vídeos. Todo o conteúdo 

produzido teve toda a autonomia dos/as adolescentes envolvidos, garantindo o direito à 

participação dos/as meninos/as. 

O programa foi lançado no II Fórum Intermunicipal de Adolescentes, que aconteceu 

no dia 12 de março, em Palmas. Foram realizadas 12 gravações até o mês de Dezembro, 

abordando os temas: Apresentação do Canal, Chega Junto com o Plano Decenal, 18 de Maio, 

Sarau dos/as Mascarados/as, Importância dos Direitos, Conhecendo o Cedeca, Você conhece o 

ECA?, 26 anos do ECA e o Direito ao Lazer, Lazer é Vida, O que queremos para os próximos 

II Fórum Intermunicipal de Crianças e Adolescentes. Data: 12/03/2016. 



22 
 

10 anos, Redução da Maioridade Penal, Desaparecimento de Crianças e Reforma do Ensino 

Médio. 

 

 

Na construção do Plano Decenal, desenvolvemos atividades que buscaram incluir as 

vozes de todos/as adolescentes, contando com a participação de adolescentes do campo, das 

escolas públicas (municipal e estadual), das escolas particulares, do movimento estudantil, 

LGBTs, movimento feminista, comunidades tradicionais, quilombolas, entre outros. Os/as 

adolescentes que participaram da atividade ficaram responsáveis pela construção de propostas 

do Eixo 3 – Direito à Participação de Crianças e Adolescentes. Como metodologia de 

construção de propostas usou-se a matriz Fofa, identificando as forças, as oportunidades, as 

fraquezas e as ameaças vivenciadas pelos adolescentes em suas respectivas realidades. 

Para a Mobilização dos adolescentes produzimos flyers online, e divulgamos nas 

redes sociais e nos grupo de WhatsApp dos/as adolescentes que participam de nossas 

atividades. 

Foram realizados 03 encontros para a construção desse eixo, uma em cada região do 

Estado do Tocantins, sendo um na cidade de Araguaína, para a região norte; um em Palmas, 

para a região central; e uma em Gurupi, para a região sul. 

 

 

 

 

 

 

Print do canal do Cedeca Glória de Ivone no YouTube. Data do print: 26/01/2017 
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Encontro da Região Norte - Araguaína. Data: 20/06/2016 

Encontro da Região Sul – Gurupi. Data: 01/07/2016 
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A etapa final para a construção do Plano constituiu em pactuar as propostas que foram 

construídas ao longo do ano. Assim, foi realizado o Seminário de Pactuação, no dia 29 de 

Novembro, em Palmas. Nesta oportunidade, os/as adolescentes construíram as propostas de 

monitoramento das ações do plano, sendo que uma das principais sugestões foi a criação de 

um aplicativo onde tenha disponível o Plano e as ações que estão sendo realizadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Encontro da Região Central – Palmas. Data: 19/08/2016 
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As atividades externas que participamos: formação sobre a reforma do Ensino médio, 

que aconteceu no mês de Outubro no Instituto Federal do Tocantins – IFTO campus Palmas, 

Delegados da X Conferência Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que 

aconteceu no mês de abril em Brasília – DF e reuniões da Comissão organizadora de X 

Conferência, foram 2 reuniões, em 2016, anteriores ao evento, e uma posterior, para avaliação 

da Conferência, todas aconteceram  em Brasília. 

O setor identificou dificuldades na mobilização dos/as adolescentes nas escolas 

estaduais, em decorrência da greve por 03 meses, no período de setembro a novembro. 

6. SECRETARIA DE GESTÃO 

 

O objetivo desta secretaria de gestão é garantir que o planejamento construído 

para as áreas temáticas, secretaria executiva, coordenação colegiada, financeiro e a 

Comunicação da Organização sejam de fato executados. Assim, este setor é parte gerencial da 

Seminário de Pactuação do PDDHCA – Palmas. Data: 29/11/2016 
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Organização, que aporta as condições de logísticas para que todas as atividades possam se 

realizar. 

Neste contexto, esta Secretaria apoiou na execução das atividades na linha da 

proteção jurídica social, expedição e recebimento de documentos, criação das pastas de 

arquivo físico e virtual, controle dos arquivos, atendimento ao público, controle de material de 

consumo e expediente, monitoramento do uso de veículos, organização e mobilização na 

realização de eventos, controle de telefone, organização e monitoramento da limpeza do 

espaço físico, atualização do mural, controle e acompanhamento da agenda de trabalho 

mensal. 

Neste contexto, foram expedidos aproximadamente 600 ofícios, sendo que a 

maioria deles foram para a elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do/a 

adolescente (PDDHCA) outros para a mobilização na realização dos eventos, como também 

para dá visibilidade e exigir das autoridades cabíveis as situações de violações de direitos de 

crianças e adolescentes. Recebemos aproximadamente 40 ofícios de instituições parceiras,  

dando retorno de ofícios e informando situações reais de crianças e adolescentes que se 

encontram  em casas de acolhimento,  acompanhados e monitorados pelo Cedeca. Como 

também convites para participar de reuniões, seminários, palestras e outros encontros. 

Foi criada uma lista on-line de contatos, disponível no site, contendo nome, e-

mails, endereço e telefones com contatos atualizados de todas as Instituições do SGD e outras 

com contato direto ou indireto com o Cedeca, sendo: Ministério Público, ONGs, Tribunal de 

Justiça, Prefeituras, Defensoria Pública, Secretarias Estaduais e Municipais, Conselho Tutelar, 

Empresas, conselhos setoriais e outras. 

Desde 2015, que foi criado a agenda mensal com todas as atividades 

desenvolvidas pelo CEDECA, que é afixado em Mural para conhecimento e acompanhamento 

da equipe de trabalhadores, facilitando assim a circulação, interação de informação das 

atividades desenvolvidas. Segue abaixo, o resumo das atividades desenvolvidas mensalmente, 

no ano de 2016. 

 

JANEIRO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Reunião Conselho Estadual de Direitos 

Humanos – 
Secretaria de 

Meio 

Ambiente e 

Recursos 

Hídricos – 

Palmas 

28/01/16 
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02 Representação 

em espaço 

político 

Curso Gestão Democrática e 

Transparência nas OSC's – 
 

Comunidade 

Kolping de 

Palmas 

29/01 a 

31/01/16 

03 Reunião Comitê Intersetorial do Plano Decenal 

– 
CEDECA - 

Palmas 

29/01/16 

 

FEVEREIRO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Representação 

em espaço 

político 

Seminário: Palmas em Foco – 

Participação e Direito à Cidade – 

Auditório da 

Defensoria 

Pública 

Palmas 

02, 03 e 

04/02/16 

02 Representação 

em espaço 

político 

Núcleo de Vigilância e Promoção da 

Saúde e Cultura da Paz – 
Palmas 04/02/16 

  03 Reunião Parceria para execução da medida 

socioeducativa de PSC – 

CEDECA - 

Palmas 

15/02/16 

 

MARÇO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Representação 

em espaço 

político 

Reunião para Fortalecimento dos 

Observatórios da Infância e Juventude 

do Estado do Tocantins 

Auditório da 

Unitins - 

Palmas 

 

02/03/16 

02 Representação 

em espaço 

político 

Reunião do CMDCA – Apresentação do 

Plano Municipal de Enfretamento da 

Violência Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes de Palmas – 

 

Paço dos 

Buritis - 

Palmas/TO 

 

02/03/16 

03 Reunião Planejamento de 2016 do Cedeca – Cedeca – 

Palmas-TO 

03/03/16 

04  

Reunião 

Comissão de Direitos Humanos do 

Conselho Federal de Psicologia – 

Brasília/DF – 

Conselho 

Federal de 

Psicologia – 

Brasília/DF 

04/03/16 

05 Reunião Reunião Ordinária do FETIPA – Unitins – 

Palmas/TO 

04/03/16 

06 Representação 

em espaço 

político 

Encontro de Conselhos: Prioridade para 

o debate sobre a Politica Nacional dos 

Direitos de Criança e Adolescente – 

Brasília/DF – 

Brasília/DF  

07 a 

09/03/16 

07 Representação 

em espaço 

político 

Fórum Intermunicipal de Adolescentes – 

Palmas/TO 
Palmas/TO 12/03/16 

08 Reunião Vigilância Epidemiológica Sec. Mun.da 

Saúde- 

Palmas/TO 

15/03/16 

09 Oficina Oficina de Disseminação do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência 
Palmas/TO 17 e 

18/03/16 
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Sexual contra Criança e Adolescente 

 

ABRIL 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Representação 

em espaço 

político 

Reunião sobre VETO no Plano 

Municipal de Educação 
A definir – 

Palmas 

 

06/04/16 

02 Representação 

em espaço 

político 

Reunião da Comissão Intersetorial – Cedeca Glória 

de Ivone - 

Palmas/TO 

 

07/04/16 

03  

Reunião 
Adolescentes do Observatório – Cedeca Glória 

de Ivone - 

Palmas/TO 

07/04/16 

04  

Reunião 

 

Enfrentamento ao Projeto MATOPIBA 

– 

Cedeca – 

Palmas-TO 

08/04/16 

05  

Formação 
Formação na escola de Conselhos – 

 

Unitins - 

 Palmas-TO 

 

11 e 

12/04/16 

06  

Reunião 

Reunião do GT de Adolescentes – 

 

Cedeca Glória 

de Ivone - 

Palmas/TO 

 

12/04/16 

07 Reunião Reunião do NUPAV – Sec. Saúde – 

Palmas/TO 

14/04/16 

08 Reunião Estudo sobre Plano Decenal Nacional 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – 

Cedeca Glória 

de        Ivone - 

Palmas/TO 

16/04/16 

09  

Visita 
Visita ao CASE e CEIP:  Palmas/TO 

 

CASE e CEIP- 

Palmas/TO 

18/04/16 

10  

Reunião 
Café da manhã para apresentação do 

Projeto de Construção do PDDHCA – 

 

Cedeca Glória 

de Ivone - 

Palmas/TO 

20/04/16 

11  

Reunião 

Fórum DCA/TO   A Definir 

Palmas/TO 
 

21/04/16 

12  

Conferência 
Conferência Nacional dos Direitos 

Humanos de Crianças e 

Adolescentes em Brasília 
 

Brasília/DF  

21 a 

25/04/16 

13  

Visita 
Visita a Diretoria Regional de 

Educação: Responder ao Instrumental 

 

DRE – 
Palmas/TO 

22/04/16 

14 Encontro Ensino Médio em Belo Horizonte – Belo 

Horizonte/MG 

25 a 

28/04/16 
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15  

Formação 

Formação sobre Direitos Humanos 

com os/as autores/as do sistema de 

garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes 
 

A definir 25 a 

29/04/16 

 

MAIO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Representação 

em espaço 

político 

Encontro do GT do Desaparecimento de 

Crianças e Adolescentes 
Cedeca Glória 

de Ivone - 

Palmas/TO 

 

03/05/16 

02        Oficina Oficina Segurança, ética e cidadania na 

Internet: educando para boas escolhas 

online. 

Auditório do 

Palácio 

Araguaia - 

Palmas/TO 

04/05/16 

 

03  

Reunião 
Discussão de Casos – SAVIS - 

Palmas/TO 

05/05/16 

04  

Reunião 
Coalização de ideias – Cedeca – 

Palmas-TO 

05/05/16 

05 Reunião Metodologia para construção do 

diagnóstico do PDDHCA 
Cedeca – 

Palmas-TO 

05/05/16 

06 Reunião Projeto MATOPIBA CDHP – 

Palmas-TO 

06/05/16 

07  

Reunião 
Reunião Extraordinária do Fórum DCA– 

 

Cedeca - 

 Palmas-TO 

 

06/05/16 

08  

Reunião 
Encontro com Lideranças – 

 

Capadócia - 

Setor Sul - 

Palmas/TO 

 

06/05/16 

09 Reunião Coalização de ideias – Cedeca – 

Palmas/TO 

07/05/16 

 

 

10 Reunião Roda de Conversa sobre Psicologia, 

Direitos Humanos e Estado 

Democrático- 

CRP-23 

Palmas/TO 

10/05/16 

11 Reunião Reunião Sobre o PDDHCA Cedeca – 

Palmas/TO 

10/05/16 

12  

Reunião 

Roda de Conversa sobre: Dignidade 

Humana e Direitos de Crianças e 

Adolescentes - 

Capadócia - 

Palmas/TO 

14/05/16 

13  

Reunião 

Roda de Conversa sobre: Dignidade 

Humana e Direitos de Crianças e 

Adolescentes - 

Setor Sul - 

Palmas/TO 

14/05/16 

14  

Formação 
Formação dos Conselheiros Tutelares- UNITINS 

 

16/05/16 

e 

17/05/16 

15  

Reunião 

Audiência pública com adolescentes no 

Colégio Estadual Castro Alves, no 

âmbito do Projeto Construindo 

CE Castro 

Alves – 

Palmas-TO 

17/05/16 
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PDDHCA 

16 Encontro 
 

Intervenção de Rua Sarau dos 

Mascarados- 

 

Parque 

CESAMAR- 

Palmas-TO 

18/05/16 

17 Reunião Roda de Conversa sobre a Proteção de 

Crianças e Adolescentes- 

Aldeia Portela- 

Tocantínia/TO 
 

19/05/16 

18  

Encontro 
Encontro do Fórum DCA/TO - Palmas/TO 23/05/16 

19 Formação Formação em Direitos Humanos para 

sistema de garantia dos Direitos 

Humanos no marco da construção do 

PDDHCA 

UNITINS - 

Palmas-TO 

24 e 

25/05/16 

20 Reunião Reunião do FETIPA Palmas - TO 27/05/16 

21 Encontro Encontro Regional do PDDHCA Palmas-TO 31/05/16 

 

JUNHO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Representação 

em espaço 

político 

Aula – Escola de Conselho UNITINS 

Palmas/TO 

06 e 

07/06/16 

02  

Seminário 
Seminário Estadual sobre o Trabalho 

Infantil 
Palácio 

Araguaia 

Palmas/TO 

10/06/16 
 

03  

Reunião 

Encontro Regional Norte: Plano 

Decenal dos Direitos de Criança e 

adolescente 

 UFT 

Araguaína -

TO 

17/06/16 

04  

Reunião 
Reunião do Fórum DCA/TO 

 

CEDECA 

Palmas-TO 

24/06/16 

05 Reunião Coalizão de Ideias 

 

CEDECA 

Palmas-TO 

30/06/16 

06 Reunião Reunião da Comissão Intersetorial do 

Plano Decenal 
CEDCA 

Palmas-TO 

14/06/16 

07  

Reunião 
Reunião da Comissão Intersetorial do 

Plano Decenal 
CEDCA 

Palmas-TO 

22/06/16 

08  

Reunião 

Reunião no Conselho Estadual de Saúde 

para discutir o Plano decenal 
Palmas/TO  23/06/16 

 

09 

 

Reunião 
Reunião na Defensoria Pública Defensoria 

Pública 

Palmas/TO 

27/06/16 
 

 

10 Visita Visita ao CASE Case 

Palmas-TO 

28/06/16 
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JULHO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Representação 

em espaço 

político 

Encontro Regional Sul 

 

UNIRG 

Gurupi - TO 

01/07/16 

02        Encontro 
Estadual 

Encontro Estadual dos Povos 

indígenas 

 

Palmas - TO 06/07/16 

03 Intervenção de 

rua 

Aniversário do ECA e contra a 

redução da Idade Penal em parceria 

com Frente Nacional contra a Redução 

da Idade Penal e Frente Estadual 

contra Redução da Idade Penal. 

 

        Ginásio 

Airton Sena 

Palmas - TO 

13/07/16 

04 Reunião Reunião no Gabinete 2ª Vara dos 

Feitos das Fazendas e ª Vara dos Feitos 

das Fazendas e Registros Públicos. 

 

Palmas-TO 22/07/16 

05 Reunião Apresentação da pesquisa sobre a 

educação no SSE. 

 

CEDECA 

Palmas - TO 

21/07/16 
 

 

AGOSTO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Reunião Diagnóstico do Plano Decenal de 

Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescente do Tocantins. 

GABINETE DA 

SEDUC- 

PALMAS-TO 

03/08/16 

02 Reunião   Reunião com Grupo Energisa PALMAS/TO 04/08/16 

03 Reunião Reunião no Colégio Marista 

 

MARISTA – 

PALMAS/TO 

05/08/16 

04 Reunião Reunião do Grupo Focal SETAS – 

PALMAS/TO 

05/08/16 

05 Reunião Reunião do Grupo Focal Sec. Cidadania e 

Justiça – 

PALMAS/TO 

08/08/16 

06 Reunião Reunião na Defensoria Pública Defensoria 

Pùblica – 

PALMAS/TO 

08/08/16 

07 Reunião Reunião do Grupo Focal Ministério 

Público – 

PALMAS/TO 

09/08/16 

08 Encontro de 

Avaliação 
Encontro de avaliação da X 

Conferência Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – 

 BRASÍLIA/DF 12 a 

13/08/16 

09 Reunião Reunião com Magistrado – Vara da 

Infância e Juventude 

 

CIACA – 

PALMAS/TO 

17/08/16 

10 Representação Encontro Regional Central UNITINS – 19/08/16 
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em espaço 

político 

 PALMAS/TO 

 

SETEMBRO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01  

Gravação 

Gravação referente ao programa dos 

adolescentes no YouTube. 
 

Lago SUL 

PALMAS-TO 

02/09/16 

02 Reunião Roda de conversa sobre a redução da 

maioridade penal. 
Colégio Marista 

PALMAS/TO 

13/09/16 

03 Reunião Reunião Ordinária do Fórum DCA CEDECA 

PALMAS/TO 

15/09/16 

04 Visita Visita ao Centro de Atendimento 

Socioeducativo. 
CASE 

PALMAS/TO 

20/09/16 

05 Reunião 

 

Violação de Direito à Saúde de 

Crianças e Adolescentes. 
           CRESS 

PALMAS/TO 

22/09/16 

06 Reunião Conversa com coordenadores e 

professores sobre caso. 
Colégio Mestre 

Pacífico 
PALMAS/TO 

26/09/16 

 

OUTUBRO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01  

Visita 
VISITA ao CASE  

CASE 

PALMAS-TO 

04/10/16 

02  

Reunião 

Reunião com a equipe do CEDECA CEDECA 

PALMAS/TO 

11/10/16 

03  

Ligação 

Ligação para as mães de Paraíso. CEDECA 

PALMAS/TO 

13/10/16 

04 Reunião Denúncias de desmatamento em 

Taquaruçú. 
Procuradoria 

da Justiça 
PALMAS/TO 

21/10/16 

05 Reunião Apresentação de Pesquisa sobre a 

Política de Educação do Sistema 

Socioeducativo do Tocantins. 

 25/10/16 

 

NOVEMBRO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01 Reunião Consulta interna do Plano Decenal. CEDECA 
PALMAS-TO 

11/11/16 

02 Reunião Reunião com SEDUC sobre Seminário. CEDECA 
PALMAS-TO 

11/11/16 

03  

Visita 
Visita ao CEIP para monitoramento e 

contato com adolescente. 
CEIP 

PALMAS/TO 

21/11/16 

04  

Mobilização/Li

gação 

telefônica 

Seminário de Pactuação do Plano 

Decenal 
UNITINS 

PALMAS/TO 

29/11/16 
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DEZEMBRO 

Nº Atividade Assunto Local Data 

01  

Reunião 

Entrega do Prêmio CEDECA Palácio do 

Araguaia 
PALMAS-TO 

09/12/16 

02 Reunião Reunião com a Comissão Intersetorial. Sec. 

Cidadania e 

Justiça 
PALMAS-TO 

13/12/16 

03 Reunião Diálogo sobre o caso de adolescente SAVIS 
PALMAS-TO 

13/12/16 

04 Relatório Elaboração, Organização e 

Apresentação do Relatório Anual de 

2016. 

CEDECA 
PALMAS/TO 

16/12/16 

 

Também foi criada a Agenda virtual, com o propósito de promover agilização da 

logística interna, intercambio entre setores e incrementar o monitoramento das ações. 

O Cedeca trabalha numa perspectiva de dinamismo e celeridade institucional.  Com 

controle diário dos e-mails e despacho imediato para os setores competentes de todas as 

convocações, ofícios, notas públicas, informativos, mobilização, convites, enfim, há uma 

preocupação para que a equipe de trabalhadores organizem seus trabalhos sem atrasos e com 

qualidade. Também é feita a  digitalização e organização de arquivos/documentos virtuais do 

CEDECA, sendo que  diariamente são arquivados nas respectivas pastas virtuais, todos os 

documentos que evidenciam os trabalhos desenvolvidos pelo setores, assim como: Ofícios 

Expedidos e Recebidos, Relatórios, Declarações, Pareceres, Atas, Denúncias, Projetos, 

Informativos, Frequências de Reuniões, Memorandos, Resoluções e outros documentos. 

Também nesta perspectiva, o CEDECA trabalhou na mobilização da Campanha de 

doações. Neste sentido integrou a Campanha Nacional de Doação, o #diadedoar, data 

comemorada no dia 29 de novembro/2016. É um movimento nacional com objetivo de 

promover a cultura de doação e a solidariedade com as organizações da sociedade civil. Nessa 

perspectiva, foram enviados Ofícios a várias empresas locais, envolvendo-os nessa campanha. 

No intuito de manter a organização e controle do Cedeca, está se trabalhando na 

catalogação do acervo bibliotecário. Onde está catalogando livro por livro, organizando por 

tema, escritor e assunto, bem como mantendo a organização do espaço para visitação, aberto a 

toda a comunidade, onde os mesmos possam fazer suas consultas. 
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7. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

A assessoria de comunicação atua na promoção da imagem da organização por meio 

de produção de conteúdo para os canais de comunicação institucionais e o relacionamento 

com a imprensa com o objetivo de agendar temas referentes aos direitos de crianças e 

adolescentes para pautar o debate público. Os serviços da assessoria de comunicação são: 

planejamento de comunicação, elaboração de releases e sugestões de pauta, preparação 

dos/das trabalhadores/as da Organização em entrevistas, produção e edição de materiais 

jornalísticos para o site institucional, produção de conteúdo para e-mail marketing e mídias 

sociais, manutenção de mailing dos veículos de comunicação, clipagem de notícias 

(institucionais e relacionadas à violação dos direitos de crianças e adolescentes no 

Tocantins
1
), manutenção do acervo fotográfico da Organização, gestão do canal "Fale 

Conosco" do site institucional, planejamento de campanhas e apoio na organização de eventos 

internos e externos. O departamento é formado por uma jornalista e um estudante de 

jornalismo. 

No ano de 2016, os principais avanços da imagem institucional foram o lançamento da 

nova logomarca do Cedeca Glória de Ivone e do novo site, ambos desenvolvidos pela agência 

AST – Comunicação, Marketing e Publicidade. Também foram criados e-mails institucionais 

para todos os eixos de trabalho e produzidas pastas, cartões institucionais, banner e folders. 

Somado a isso, o trabalho coletivo entre assessoria de comunicação e o eixo de 

trabalho de Direito à Participação implantou um canal no YouTube, o qual veicula o 

programas de autoria de adolescentes tocantinenses chamado E aí!?. As temáticas são 

pautadas na missão e visão institucional, visando tornar o canal uma ferramenta de educação 

em direitos humanos e dar voz aos direitos dessas pessoas, contribuindo para o exercício do 

direito à expressão. 

A visibilidade da Organização em relação à veiculação de matérias pela mídia regional 

e nacional no período de 01 de janeiro a 29 de dezembro de 2016 representou a postagem de 

161 textos (releases e matérias), sendo 121 em sites de notícias e institucionais, 22 em 

emissoras de televisão, 04 em jornais impressos e 14 em emissoras de rádio. Neste ano a 

cobertura televisiva das atividades do Cedeca foi ampliada para as cidades de Gurupi e 

Araguaína, em razão dos encontros regionais para construção do Plano Decenal dos Direitos 

                                                             
1
As notícias relacionadas a violações dos direitos de crianças e adolescentes veiculadas na mídia estadual são 

enviadas para outros eixos de trabalho da Organização para acompanharem casos emblemáticos ou incidirem 
diante de alguma situação. 
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Humanos da Criança e do Adolescente do Estado do Tocantins - PDDHCA. Entre os textos 

enviados à imprensa, o Cedeca foi autor e apoiou 09 notas públicas. 

O início de 2016 foi marcado pela finalização do Projeto Farol
2
 com o Encontro 

Intermunicipal dos/as Adolescentes. Nesse evento foi lançada a nova logomarca, novo site e o 

canal no YouTube. Ainda fizeram parte das atividades de finalização do Projeto, no âmbito da 

assessoria, a sistematização do 5º e 6º Relatório Mais e produção de conteúdo para o Boletim 

Informativo impresso. 

No ano de 2016 a Organização desenvolveu o projeto Construindo o PDDHCA. A 

assessoria produziu o conteúdo para as peças gráficas e fez a divulgação e cobertura das 

etapas do projeto. No início das articulações para construir o Plano, organizou visitas em 

veículos de comunicação da Capital - alguns com abrangência estadual - para divulgação do 

projeto. Durante os eventos de construção do Plano auxiliou na mobilização de crianças e 

adolescentes para participação nos eventos da região central. 

As atividades em conjunto com o eixo Direito à Participação também aconteceram nos 

encontros de Coalização de Ideias com adolescentes e nos vídeos do programa E aí!?. No 

programa a assessoria contribuiu na interação com adolescentes na definição dos temas, 

discussão dos conteúdos, gravações e edições. No ano de 2016 foram produzidos 12 

programas, com os temas: apresentação do programa, PDDHCA, 18 de Maio - Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

importância dos direitos, conhecendo o Cedeca, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito 

ao lazer, desaparecimento de crianças e adolescentes, redução da maioridade penal e reforma 

do ensino médio (MP 746) e PEC 55. 

A assessoria também apoiou as atividades do eixo Direitos Sexuais e Reprodutivos na 

programação em alusão ao 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes na interação com a comunidade do Lago Sul e Capadócia, 

em Palmas. Outra atividade executada em parceria foi a produção de um fanzine como 

desdobramento dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas
3
. A publicação é composta por 

depoimentos de indígenas e não indígenas, trechos de matérias publicadas na imprensa 

regional e fotos. O material traz também um recorte sobre a PEC 215/2000, a qual foi motivo 

                                                             
2O Projeto Farol (2014-2016) objetivou pautar ações de enfrentamento a violência sexual contra crianças e 
adolescentes nos municípios tocantinenses cujo levantamento mostrou elevado índice de violência ou 
possuíam características favoráveis a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. O Projeto, 
patrocinado pela Petrobras, abrangeu os municípios de: Palmas, Guaraí, Pedro Afonso, Lajeado, Tocantínia e 
Porto Nacional. 
3A primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas aconteceu na capital do Tocantins, Palmas, de 23 de 
outubro a 01 de novembro de 2015.  



36 
 

de diversas manifestações durante o evento. O fanzine foi lançado no Encontro da Região 

Central do PDDHCA, no dia 18 de agosto, em Palmas. 

Atualmente a Organização contrata a agência AST para desenvolver peças específicas, 

porém a assessoria não dispõe de profissional da área ou agência fixa mensal para execução 

das demandas relacionadas às competências da publicidade ou propaganda. Sendo assim, a 

assessoria desenvolve arte de banners para site e redes sociais e cartazes. 

Nas mídias sociais, a página da Organização no Facebook CedecaGloriaDeIvone 

cresceu 142% no total de curtidas, o Twitter ganhou mais 11 seguidores e foi criada a conta no 

Instagram. Neste ano foi postada uma série de posts sobre tráfico de pessoas e o 

desaparecimento de crianças e adolescentes, material produzido em parceria com os eixos 

Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

Além das atividades de competência da assessoria, o departamento também contribuiu 

na produção de textos para cerimoniais de eventos e na formatação de documentos, como: o 

Relatório Institucional de 2015, Relatório Nacional sobre a Situação de Unidades 

Socioeducativas de Privação de Liberdade da Renade - Rede Nacional de Defesa do 

Adolescente em Conflito com a Lei e do Plano Decenal dos Direitos Humanos do Estado do 

Tocantins. Também apoiou o Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum 

DCA/TO como assessoria de imprensa. 

Este ano foi o primeiro em que o Cedeca participou do Dia de Doar – 29 de novembro 

– movimento global para incentivar a doação. A assessoria colaborou com a Secretaria de 

Gestão na produção de ofícios, contatos e visitas às empresas. Ainda nessa temática, foi criada 

a conta de doação no PayPal e inserido um botão de doação no menu “Quero Contribuir” no 

site institucional. 

Neste ano, a Organização estreitou a relação com a Universidade Federal do Tocantins 

- UFT por meio da Rádio UFT FM e do curso de graduação em Jornalismo. No curso, o 

Cedeca foi objeto de pesquisa sobre o funcionamento de uma assessoria de comunicação em 

uma organização não governamental e participou de uma mesa redonda sobre assessoria de 

imprensa e redação (dia 01 de dezembro), atividades da disciplina de Assessoria de Imprensa. 

Ainda foi procurada para conceder entrevista para o programa da disciplina de 

radiojornalismo sobre abuso e exploração sexual. Como resultado da interação, o tema mídia 

e direitos humanos foi inserido em atividades na formação profissional de futuros jornalistas. 
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Como ação de incorporação da nova missão do Cedeca, a defesa do meio ambiente, o 

setor aderiu à separação de papéis para reciclagem e implantou um local de descarte de papéis 

no setor. 

Entre os temas que a Organização pretende incidir no ano de 2017 está o 

desaparecimento de crianças e adolescentes. Já como ação, a assessoria e a Secretaria 

Executiva deram início à articulação para produção de um vídeo sobre o tema com 

personalidades nacionais. 

Em uma de suas frases, Peter Drucker cita que “o planejamento não diz respeito a 

decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes”. Reconhecemos que 

grandes foram os desafios vivenciados em 2016, mas o êxito foi resultado em muitos deles.  

Com o anseio de nos aperfeiçoarmos cada dia mais e desempenharmos um trabalho 

que traz resultados satisfatórios, pretendemos aprimorar nossas redes sociais com conteúdos e 

linguagem focadas nos públicos da Organização. 

Quanto ao programa do Eaí!?, avançamos com a implementação, vimos o projeto 

crescer e ganhar espaço. O programa precisará passar por reformulações. 

Percebe-se que a comunicação foi e tem sido uma ferramenta estratégica para que o 

Cedeca Glória de Ivone cumpra sua visão e alcance sua missão. Para expandir os produtos da 

assessoria e alcançar um público além da grande mídia e dos canais convencionais de 

comunicação, pretendemos aderir a novas ferramentas, como por exemplo: a criação de um 

jornal de bolso e produção de áudios com temas estratégicos. 

Muitos outros desafios deverão ser enfrentados, mas esses se destacam, uma vez que 

trouxeram grandes avanços para o Cedeca, o que nos incita a aperfeiçoarmos cada vez mais.  

8. FINANCEIRO 

 

O Cedeca Glória de Ivone possui um setor financeiro específico, sob a coordenação de um 

bacharel em administração e um estagiário. Todos os processos são arquivados na forma 

virtual e física. A organização não arrecada recursos mensalmente, os recursos são oriundos 

de projeto e convênios. Sendo que o convẽnio em vigor é para elaboração do PDDHCA. 

Desta forma, destacamos que os valores abaixo foram executados dentro do exercício de 

2016, conforme segue as informações detalhada dos Convenio/contrato de financiamento, 

com seus respectivos objetivos. 
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CONVENIO Nº 813027/2014 

ORIGEM DO RECURSO GOVERNO FEDERAL/SDH 

VALOR APROVADO 395.786,00 

VALOR RECEBIDO 395.786,00 

VALOR GASTO EM 

2016 
288.797,75 

REND. APLICAÇÃO 31.705,00 

SALDO 138.693,25 

PROJETO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE DO  ESTADO DOTOCANTINS 

 

 

Neste convênio acima alocadas as despesas tais como: coordenador do projeto, 

consultores, relatores, articulador, facilitador, serviços gráfico, combustível para viagem, 

telefone e internet, manutenção de hotsite, reestruturação do hotsite do observatório, diárias 

para viagem, manutenção do veiculo, alimentação para evento, material de papelaria, vale 

transporte para estagiário, banner e obrigações patronais. 

 

CONT. DE PATROCINIO Nº 6000.0087690.13.2 

ORIGEM DO RECURSO PETROBRAS 

VALOR TRANSFERIDO PARA 

2016 
211.760,00 

VALOR GASTO 2016 211.760,00 

SALDO 0,00 

PROJETO FAROL 

 

                  No convênio acima, as despesas alocadas, foram; pagamento da folha de pessoal e 

encargos, despesas com aluguel, água e energia da organização(referente ao período de 

janeiro a abril de 2016) 

 

DOAÇÕES OUTRAS DOAÇÕE 

ORIGEM DO RECURSO DOAÇÕES 

VALOR DAS DOAÇÕES PARA 

2016 
21.602,00 

VALOR GASTO 2016 21.602,00 

SALDO 0,00 

 

                  Acima, apresentamos as despesas que foram alocadas no recurso de DOAÇÕES: 7 

meses de aluguel, 7 meses de energia elétrica e 7 meses de água, detalhados assim: - aluguel 

R$ 2.575,00 (mensal), energia R$ 480,00 (mensal), água      R$ 65,00 (mensal), telefonia 

móvel fixa e internet R$ 1.215,25. Totalizando despesas fixa R$ 4.335,25 
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Facebook: CedecaGlóriaDeIvone 
Twitter: @cedeca_to 

Instagram: @cedecato 
YouTube: Cedeca Glória de Ivone 
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