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EDITORIAL

NOVOS TEMPOS

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-
Rio) realizou no dia 11 de março de 2020 eleições para Conselheiros de Direito 
representantes da Sociedade Civil, mandato 2020 a 2022, que contou com a 
participação de 98 entidades. Na ocasião, foram eleitas 10 instituições, sendo 6 
delas novas. O CMDCA-Rio deseja boas-vindas, entendendo a importância de 
se renovar o quadro de conselheiros, o que possibilita trazer ideias novas para 
questões relacionadas à causa da criança e do adolescente, assim como dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido pela gestão de 2018 a 2020.

Em função da necessidade de se fazer isolamento social, visando evitar a 
proliferação do Covid 19, foi necessário prorrogar o mandato de gestão anterior 
por 30 dias. Os atendimentos relativos ao trabalho do CMDCA-Rio durante este 
período acontecem por email, assim como a realização de reuniões virtuais da 
mesa diretora e equipe técnica.

A gestão CMDCA-Rio 2020-2022 deverá se preparar para enfrentar novos desafios, 
com vistas ao cumprimento do papel e das atribuições de um Conselho Municipal 
de Direitos, conforme estabelecido nas diferentes legislações aprovadas, nas 
bases teóricas, nos marcos regulatórios e nas práticas.

Os Conselheiros eleitos vão precisa aprender a lidar com o imprevisível em meio 
às adversidades e a não esquecer os objetivos maiores que nos mantém unidos: 
os direitos humanos de crianças e adolescentes da cidade do Rio de Janeiro.



ABRIMOS ESPAÇO PARA QUE AS 
NOVAS INSTITUIÇÕES ELEITAS COMO 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL DESCREVAM COMO PLANEJAM 
TRABALHAR PARA CONTRIBUIR COM 
O CMDCA-RIO.

CONFIRA AS RESPOSTAS:

ABRIGO EVANGÉLICO DA PEDRA DE GUARATIBA

"A entidade atende crianças de 0 a 7 anos em situação 
de risco e pretende trabalhar apresentando propostas 
para apoiar e fortalecer as instituições de acolhimento 
e demais serviços em prol da criança e do adolescente. 
Propor viabilização de capacitação para conselheiros 
tutelares e do CMDCA. Estudar maneiras para ampliar a 
captação de recursos direta e através de certificação para às 
entidades que apresentarem projetos para o fortalecimento 
dessas ações. Acompanhar o FMDCA e sugerir ações para 
ampliação da captação de recursos. Enfim, apropriar-se das 
discussões efetivamente pertinente ao Conselho.”

GRUPO DE AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA – GASCO

"Nosso objetivo é trabalhar na alteração das regras vigentes 
hoje, para que o FMADCA possa atrair novos investidores. 
Algumas das nossas propostas são política de monitoração 
do investimento dos recursos do Fundo nas instituições 
selecionadas; subsidiar a utilização do FMADCA aos 
projetos que tem a modalidade de ensino complementar; 
fortalecimento da política de atendimento da criança e 
adolescente vítima de maus tratos no município do Rio de 
Janeiro através do subsidio do diagnóstico dos Conselhos 
Tutelares e trabalhar a capacitação continuada para os 
Conselheiros de Direitos e Tutelares com a implantação da 
Escola de Conselheiros.”

COM A 
PALAVRA:

Sandra Maria da
Silva Marques - Titular

Bernadete Soares 
Pereira - Titular

Josué Barbosa
Cordeiro - Suplente

Liliane da Cunha 
Lo Bianco Lopes - 
Suplente



ABRIMOS ESPAÇO PARA QUE AS 
NOVAS INSTITUIÇÕES ELEITAS COMO 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL DESCREVAM COMO PLANEJAM 
TRABALHAR PARA CONTRIBUIR COM 
O CMDCA-RIO.

CONFIRA AS RESPOSTAS:

COM A 
PALAVRA:

INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-EDUCAÇÃO, TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO – ISBET

"O instituto tem por objetivo estreitar sua parceria com o 
CMDCA- Rio, para uma troca constante de conhecimentos 
e experiências no que concerne ao desenvolvimento dos 
jovens e adolescentes envolvidos em nosso processo em 
prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Através 
da busca contínua pela formação técnico-profissional e o 
compromisso incansável de estimular e agregar ao máximo, 
valores éticos a prática da cidadania e a emancipação 
social por meio do instrumento da aprendizagem técnica 
e específica nas diversas áreas de atuação profissional. 
Ressaltamos que todas as estratégias e ações seguirão 
o constante compromisso para o bem-estar dos jovens e 
adolescentes através dos acompanhamentos pedagógicos e 
psicossociais.”

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

"Desde 2009, a Fundação Roberto Marinho desenvolve 
ações e projetos sobre direitos e enfrentamento das 
violências contra crianças e adolescentes, em especial as 
violências sexuais. Cria e distribui conteúdos, metodologias, 
realiza formações de educadores e profissionais do 
sistema de garantia de direitos em todo o Brasil, além de 
acompanhar a agenda de políticas públicas para esta 
parcela da população dentro dos municípios em que atua. 
Já fazemos parte do CMDCA Rio há alguns anos e temos 
contribuído nos diferentes eventos propostos. Estamos muito 
felizes por termos sido eleitos, animados com o desafio e 
temos a esperança de que poderemos contribuir com o 
fortalecimento dos debates e da ação do CMDCA -Rio como 
um todo.”

Bianca Santiago dos 
Zaayenga - Titular

Priscila Pereira
da Silva - Titular

Bruno Bernardo de 
Jesus - Suplente

Patrícia Coutinho 
de Oliveira Sales de 
Andrade - Suplente



ABRIMOS ESPAÇO PARA QUE AS 
NOVAS INSTITUIÇÕES ELEITAS COMO 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL DESCREVAM COMO PLANEJAM 
TRABALHAR PARA CONTRIBUIR COM 
O CMDCA-RIO.

CONFIRA AS RESPOSTAS:

COM A 
PALAVRA:

LAR PAULO DE TARSO – SOLAR MENINOS DE LUZ

"Temos forte participação em todos os segmentos da educação 
básica, do berçário ao ensino médio, com serviços e programas/
projetos voltados às famílias em situações de vulnerabilidade ou 
risco social e pessoal. A criança e ao adolescente são elementos 
centrais. Sendo assim, nossa participação se pautará, na primeira 
linha, na busca pelo respeito aos artigos 12 e 13 da Resolução 
nº 137/2010 do CONANDA, que prevê a seleção pelo doador da 
instituição que queira investir, desde que tenha o projeto aprovado 
pelo CMDCA. Os esforços se darão na esfera administrativa, judicial 
e legislativa. Para a garantia das ações, será necessário também 
a modificações na estrutura do atual edital. Entendemos que a 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, entre outras 
ações relevantes, demandam recursos financeiros expressivos 
e a participação de instituições em rede, que aguardam o 
acesso simplificado e direto ao Fundo para a execução de obras 
relevantes para a nossa cidade. Ao mesmo tempo o CMDCA seria 
fortalecido com o ingresso de recursos indispensáveis para ações 
próprias e pontuais, equilibrando o sistema. A nossa inserção no 
Conselho Municipal da Criança e Adolescente se faz em defesa 
da garantia e oferta dos direitos fundamentais previstos no ECA, 
buscando refletir de forma coletiva, estratégias que permitam a 
consolidação desses direitos.”

Guilherme Maltarollo de 
Moraes Rego - Titular

Beatriz Fartes 
de Paula Neves - 
Suplente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

"Por meio dos Programas sociais como o ViraVida que atende 9 
territórios a adolescentes de variadas vulnerabilidades  e o SESI 
Cidadania com projetos sócio educativos e sócio esportivos em 40 
territórios e 16 escolas de educação básica por todo o estado do RJ,  
é possível visualizar o compromisso da Firjan SESI perante a faixa 
etária representativa neste conselho, pois das ações supracitadas, 
possuímos capilaridade de atuação, não somente com crianças, 
adolescentes e jovens, mas também com suas famílias. Desta 
forma, além de contribuirmos como agentes de transformação, 
agora nos transformamos em agentes de pleito de modo que este 
público conheça e usufrua dos seus direitos e possa cumprir com 
seus deveres, para que assim, possamos alcançar uma cidadania 
mais equitativa.”

Celso de Souza
Cunha - Titular

Diego da Silva 
Santos - Suplente



ACONTECE

Mande suas sugestões, críticas ou elogios 
para contato@cmdcario.com.br. 

Crianças e adolescente também podem 
participar contando a sua história. 

 PARTICIPE DO NOSSO INFORMATIVO


