
 

APDMCE - RESULTADOS DO BIÊNIO 2015/2016 

APDMCE - há 30 anos conectada com os municípios 

para a defesa e garantia de direitos 

 

A cada dia, a APDMCE vem se aprimorando e buscando maneiras inovadoras e eficazes de contribuir 

para o desenvolvimento e com o fortalecimento de políticas públicas dos municípios cearenses. Em 

três décadas, foram inúmeros projetos implementados, tanto na área da educação, da assistência, 

como em outras, cujo foco está na garantia de direitos humanos e sociais e no apoio aos municípios.  

Nos últimos dois anos, a gestão que esteve à frente da Associação não mediu esforços no 

cumprimento da missão da entidade. Parcerias foram fortalecidas, ao tempo em que novas foram 

estabelecidas; projetos já em andamento seguiram firmes; novos projetos foram concebidos e 

implementados. Tudo isso graças ao reconhecimento do trabalho sério e à expertise em mobilização 

que a Associação construiu ao longo desse tempo e vem consolidando com humildade, transparência 

e compromisso. 

É com grande orgulho, portanto, que apresentamos abaixo um resumo geral, em números, das ações 

do último biênio 2015/2016 da APDMCE. 

 

*PROJETOS REALIZADOS PELA APDMCE 

 

 

                                  Projeto Eu sou cidadão – Amigos da Leitura  

 

Lançado em 2002 e desenvolvido em 90 municípios cearenses, o Projeto sensibiliza crianças e adolescentes para o prazer da 

leitura, como também estimula a reflexão e a conversa sobre temas do cotidiano, apresentados nos livros, objetivando o 

fortalecimento do protagonismo e da cidadania dos meninos e meninas envolvidas no projeto. Entre as temáticas sociais já 

abordadas estão gravidez na adolescência, convivência com o semiárido, respeito às diferenças, preservação do patrimônio 

público, questão de gênero, família, uso indevido de drogas, inclusão social, trabalho infantil, dentre outras. 

Eu sou Cidadão em números no biênio 2015/2016 

- 11 livros lançados * 

- 55.000 livros distribuídos 

- 90 municípios socializando suas atividades do projeto, por meio das redes sociais  

- 6 capacitações para coordenadores municipais do projeto 

- 320 técnicos capacitados  

- 1.500 Amigos da leitura colaboradores, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que estudam em escolas públicas.  

- 120.000 crianças, adolescentes e famílias leitoras do acervo distribuído. 



 
* Coleção Clássicos Cearenses Recontados em Cordel: com o objetivo de aproximar os jovens e suas famílias dos clássicos 

da literatura cearense e de autores consagrados como Adolfo Caminha e Domingos Olímpio, a coleção convidou cordelistas 

renomados para recontar os clássicos, no formato de cordel. Livros da coleção: O Caixeiro; Luzia Homem; Aves de 

Arribação; A Divorciada; Marialva, o sertanejo e o patuá; Iracema; O Simas; Dona Guidinha do Poço; O Cabeleira; A 

Normalista. 

* Livro “Vila 16” Um Lugar Cheio de Histórias que falam sobre a cor, o cheiro e o tom de cada família. O livro acompanha 

um Kit literário, que traz um jogo de tabuleiro e um CD com as histórias do Vila 16. O CD está sendo usado para contação 

das histórias em centros de convivência para idosos que não sabem ler ou já têm limitações para leitura, bem como para 

todos os que têm deficiência visual. 

 

 

                             Projeto O Ceará Cresce Brincando 

 

O Ceará Cresce Brincando (CCB), realizado pela APDMCE e o UNICEF desde 2007, busca oferecer às crianças e adolescentes 

cearenses a legitimação e a concretização dos direitos de brincar, praticar esporte educacional e se divertir, preconizados 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esses direitos são tão essenciais para o desenvolvimento da criança e do 

adolescente como o direito à saúde, educação e proteção.  

O Ceará Cresce Brincando em números no biênio 2015/2016 

- 7 capacitações realizadas sobre a metodologia do projeto* 

- 51 municípios participantes 

- 220 Educadores Sociais Brinquedistas capacitados 

- 1.000 Cartilhas de Procedimentos e Ferramentas distribuídas 

- 498 espaços mapeados para realização das atividades do projeto 

- 983 sequências didáticas elaboradas e executadas 

- 106.000 crianças e adolescentes atendidas 

*Capacitação na modalidade de formação para formador – As capacitações têm o objetivo de formar educadores 
sociais brinquedistas, dentro da metodologia do projeto, para atuarem em escolas e outros espaços identificados e 
mapeados nos municípios para desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas e culturais voltadas para crianças, 
adolescentes e suas famílias. 
 

 

 

                                          Programa O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável 

 

 

A APDMCE desenvolve o Programa desde 2004 objetivando contribuir para a busca de novos caminhos e a consolidação 

de um olhar diferente de ver e de lidar com o envelhecimento.  

O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável em números no biênio 2015/2016  

3 Festivais Regionais de Informação, Arte, Cultura e Lazer para Pessoa Idosa* 

 778 idosos atendidos nos Festivais 



 
30.000 cartilhas em cordéis distribuídas** 

 121 técnicos e gestores municipais capacitados*** 

25 palestrantes/oficineiros ministrando as capacitações 

*Os Festivais percorreram três municípios do estado do Ceará: Ibiapina, Farias Brito e Fortaleza, acolhendo os idosos de 
cada região. Os Festivais têm o objetivo de proporcionar a inclusão social e cultural de idosos, pela via da 
democratização e acesso a diversas linguagens culturais e informativas, engajando técnicos e gestores municipais.  
 
**A cartilha em cordel é informativa, escrita por Arlene Holanda, e aborda temáticas sobre cidadania, direitos e 
deveres, e valorização da velhice, estimulando as pessoas idosas na busca do fortalecimento da rede de atendimento 
nos municípios. 
 
***As capacitações são para técnicos municipais que atuam na política para a pessoa idosa e visam apoiar a 

implantação do “Sistema Municipal de Políticas para Pessoa Idosa” nos municípios do Estado do Ceará. 

 
 

 

                                                                

                                                            Programa Mulher Cearense 

 

Desenvolvido desde 2010 com o objetivo central o fortalecimento, junto à sociedade, da garantia dos direitos da mulher 

visando à cidadania e autonomia das cearenses. 

O Programa Mulher Cearense em números no biênio 2015/2016  

05 eventos regionais de lançamento da Campanha “Sou Mulher, não aceito violência”* 

300 spots para rádio sobre a campanha 

300 DVDs com vídeo da campanha 

1 000 cartilhas informativas distribuídas  

620 técnicos das redes municipais de atendimento à mulher que sofre violência 

53 emissoras veiculando os spots 

*A Campanha de Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres - “Sou Mulher, não aceito violência”, em parceria 

com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulher do Estado do Ceará e a Procuradoria Geral de Justiça, tem 

por objetivo proporcionar às mulheres conhecimentos que fortaleçam sua identidade e consolidem sua cidadania. Além dos 

encontros regionais, a Campanha conta ainda com a criação e veiculação de peças publicitárias e educativas para rádio e 

internet e distribuição de uma cartilha informativa. 

 

 

 

                                                         Projeto Ceará Cidadão 

Proporcionar o trabalho intersetorial na administração municipal e na sociedade civil organizada, através da permanente 

capacitação do corpo técnico das prefeituras, Conselhos de Direitos, Movimentos sociais e das ONGs. Esse é o objetivo do 

Projeto Ceará Cidadão. Além disso, as capacitações visam dinamizar e modernizar o atendimento, com base na 

humanização e no desenvolvimento sustentável. 

O Projeto Ceará Cidadão em números no biênio 2015/2016  



 
620 técnicos municipais capacitados nos cursos oferecidos pelo programa* 

17 municípios agraciados com o certificado de práticas inovadoras 

22 práticas inovadoras certificadas  

 - *Curso sobre Humanização no Atendimento do Serviço Público – Imagem, atitude e comportamento dos diversos 

atores sociais que atuam nas políticas públicas dos municípios. Resultado da parceria entre APDMCE e SEBRAE CE, o curso 

objetiva capacitar servidores públicos municipais para conhecerem as premissas da administração pública, conquistarem 

um comportamento e uma imagem adequada aos seus diversos compromissos profissionais e o aperfeiçoamento do seu 

trabalho no que se refere ao atendimento, sempre primando pela garantia dos direitos de cada munícipe.  

- Curso básico de elaboração de projetos  

O objetivo da APDMCE é capacitar o participante para elaborar projetos coerentes com as demandas sociais do seu 
município, focando na qualidade e nos quesitos considerados fundamentais para a aprovação e viabilização de um projeto 
social.  
 

- Curso sobre “Liderança e Afetividade” 

Esse curso tem como objetivo aprimorar as habilidades de liderança, com flexibilidade, maturidade e segurança para conquistar 
os colaboradores e construir uma equipe e um ambiente produtivos e criativos. 

 

- Curso para disseminadores externos das informações previdenciárias  

Uma parceria da APDMCE com o Ministério da Previdência Social/ Coordenação de Educação Previdenciária, o curso de Educação 
Previdenciária é um Programa do Governo Federal com a missão de informar aos cidadãos brasileiros como garantir seus direitos 
previdenciários ampliando a cobertura previdenciária por meio da inclusão e permanência dos trabalhadores brasileiros nos 
regimes previdenciários. O curso tem como objetivo ampliar a capilaridade do Programa e, consequentemente, a rede 
disseminadora das informações previdenciárias. 
 

- Certificação de Práticas Inovadoras nos Municípios Cearenses 

No ano de 2016, a APDMCE inovou suas atividades lançando a Certificação que visa identificar e divulgar os municípios que 
implementam práticas inovadoras, de forma intersetorial, contribuindo para o fortalecimento de políticas públicas para primeira 
infância; criança, adolescente e jovem; mulheres; pessoas idosas e gestão municipal.  
O Comitê de Certificação das práticas foi instituído por meio de Portaria da Entidade, tendo como representação: Ministério 
Público do Trabalho no Ceará (MPT); Procuradoria Geral de Justiça (PGJ); Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF); 
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social (ADES); Instituto da Infância (IFAN); Conselho Estadual dos Direitos do Idoso 
(CEDI); União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME CE); Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS CE); 
Meios de Comunicação; Fundação Demócrito Rocha (FDR) e o Fórum Estadual da Assistência Social (FOEAS). 
 
       - Workshop sobre Cidade Educadora 

O objetivo foi divulgar aos novos gestores municipais o conceito e a experiência de Cidades Educadoras – forma de gestão 
adotada por cidades mundo afora que tem como princípio trabalhar o território como grande espaço educador, valorizando o 
aprendizado vivencial das mais diversas formas, integrando a oferta de atividades sociais e culturais para potencializar a 
capacidade educativa formal e informal dos municípios para além da escola.  
 

 

                                “Selo Conhecer” 

 

 

O Selo Conhecer tem como objetivo divulgar o potencial cultural do Estado, através de textos literários, valorizando os escritores 

cearenses. Este selo é exclusivo das publicações da APDMCE. 

O Selo Conhecer em números no biênio 2015/2016  

60.000 livros da Coleção Clássicos Cearenses Recontados em Cordel distribuídos nos municípios cearenses 



 
Clássicos Cearenses Recontados em Cordel (Coleção com 10 livros) - o objetivo é aproximar os jovens e suas famílias dos 

clássicos da literatura cearense e de autores consagrados.  

 

 

Livro 1: Luzia Homem De: Domingos Olímpio - Recontado por: Arievaldo Viana 

Livro 2: Aves de Arribação De: Antônio Sales - Recontado por: Godofredo Solor 

Livro 3: Marialva, o Sertanejo e o Patuá De: Gustavo Barroso - Recontado por: Evaristo Geraldo 

Livro 4: A Normalista De: Adolfo Caminha - Recontado por: Stélio Torquato 

Livro 5: Iracema De: José de Alencar  - Recontado por: Gadelha do Cordel 

Livro 6: O Cabeleira De: Franklin Távora  - Recontado por: Paiva Neves 

Livro 7: Dona Guidinha do Poço De: Oliveira Paiva  -  Recontado por: Serra Azul 
Livro 8: O Caixeiro De: Rodolfo Teófilo - Recontado por: Rouxinol do Rinaré 
Livro 9: A Divorciada De: Francisca Clotilde  - Recontado por: Marcos Mairton  
Livro 10: O Simas De: Papi Júnior - Recontado por: Fernando Paixão 
 

 

PROJETOS COM PARCERIA DA APDMCE 

 

                                                                                        Selo UNICEF – Município Aprovado 

 

O Selo UNICEF - Município Aprovado é um reconhecimento internacional que o município conquista pelo resultado dos seus 

esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. O projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de 

capacidades locais e mobilizar os gestores municipais e a sociedade em torno dos direitos humanos previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, contribuindo para a implementação de políticas públicas voltadas para as crianças e 

adolescentes. Além de mobilizar, o Selo prevê ainda o monitoramento e a avaliação de indicadores sociais, resultando no 

reconhecimento público dos municípios que mais se destacam na garantia desses direitos humanos, enfim, na melhoria da 

qualidade de vida de crianças e adolescentes.  

 
Na edição de 2013/2016, a gestão do projeto se deu por meio de parceria entre o Escritório do UNICEF em Fortaleza e a 

Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, com abrangência para os Estados do Ceará, Piauí e Rio 

Grande do Norte. A APDMCE teve como responsabilidade a mobilização de municípios para que participassem das atividades do 

Selo, como também contribuiu na elaboração da metodologia do projeto e foi responsável pelas atividades de apoio à realização 

das capacitações, na divulgação das ações do Selo  e no evento de certificação nos três estados. 

 

Selo UNICEF – Município Aprovado em números no biênio 2015/2016  

- 7 Ciclos de capacitação em cada um dos estados - Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí 
- 2001 adolescentes – meninos e meninas – dos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) mobilizados e participando das 
capacitações nos três estados. 
- 7426 pessoas - articuladores, presidentes dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, técnicos das secretarias de 
assistência, educação e saúde, gestores - capacitados na metodologia do Selo. 
- 114 municípios realizaram a Semana do Bebê e 110 incluíram o evento no calendário municipal oficial 
- 98 municípios desenvolveram o Plano Municipal pela Primeira Infância 
- 93 municípios implementaram ações de atenção ao pré-natal 
- 88 municípios realizaram busca ativa para identificar crianças fora da escola 
- 97 municípios realizaram busca ativa para atualizar suas taxas de crianças com necessidades educacionais especiais, outro passo 
importante para garantir o seu acesso à escola 
- 96 municípios realizaram ações de prevenção ao trabalho de crianças e adolescentes 
- 55 municípios implementaram algum programa para prevenção e acolhimento de meninos e meninas vítimas de violência 
doméstica e sexual 
- 105 municípios criaram o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) 
- 96 municípios realizaram a campanha “Por Uma Infância Sem Racismo” 



 
- 108 municípios realizaram ações de prevenção contra o Aedes aegypti envolvendo os NUCAs e 102 envolveram as escolas 
municipais nessas ações.  
- 171 Municípios receberam a certificação internacional do “Selo UNICEF – Município Aprovado”, sendo 82 no Ceará, 49 no Rio 
Grande do Norte e 40 no Piauí. 
 

 

Ministério Público do Trabalho                                                                                                                                                                                                                                     

O Ministério Público do Trabalho – MPT 7ª Região, em parceria com a APDMCE vem desenvolvendo um conjunto de ações para 

contribuir e fortalecer com a Rede e com as ações de prevenção e combate para erradicação do trabalho infantil no Ceará. Para 

tanto, a APDMCE, enquanto membro integrante do Fórum Estadual Pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente – FEETI assume a secretaria executiva e atua no planejamento, acompanhamento e apoio às ações 

desenvolvidas por atores em todo o estado, com destaque para: 

1) Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – ACEPETI: a Agenda é instrumento que visa o 

fortalecimento da rede de prevenção, proteção e combate ao Trabalho Infantil no Estado do Ceará.  

2) Programa de Educação Contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente – PETECA: No tocante ao PETECA, 

seguindo a metodologia participativa e descentralizada de atuação intersetorial nos municípios, por meio do PETECA os técnicos 

da Educação são mobilizados e capacitados para realizarem atividades colaborativas, formativas, mobilizadoras, sensibilizadoras e 

de atuação direta com adolescentes da rede escolar municipal e suas famílias de modo a discutir a temática do trabalho infantil, 

incentivar a denúncia e notificação de casos e o encaminhamento dos mesmos  para a rede de atendimento e órgãos 

competentes para as providências necessárias. 

3) Encontro Estadual de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Ceará (Enapeti): O encontro teve 

por objetivo promover a capacitação dos adolescentes para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil e eleger os membros 

do Comitê de Adolescentes na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Canpeti). Iniciativa estimula protagonismo juvenil 

como elemento de transformação social.  

4) Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil lemento de transformação social:  O projeto dissemina informações relevantes 

sobre o tema por meio de campanhas, reportagens, colunas e materiais de apoio. O intuito é articular atores estratégicos, 

engajar a sociedade em torno da questão e influenciar políticas públicas (advocacy) que contribuam com o fim do trabalho 

infantil. Formada pelo site, por uma página no Facebook e um canal no YouTube, o objetivo da plataforma é contribuir na 

formação e informação dos agentes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, autoridades e sociedade 

civil. No Brasil, há 3,3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Eles estão na lavoura, no comércio informal, 

nas ruas como malabares, vendedores de bala, nos lixões e nas carvoarias. É preciso proteger crianças e adolescentes dessas 

condições e fazer valer os direitos de estudar, aprender e brincar livremente. 

 

Ações do FEETI, MPT e APDMCE em números no biênio 2015/2016: 

- 11 Encontros Regionais de ações estratégicas para prevenção e combate ao trabalho infantil; 
- 04 capacitações do PETECA; 
- 01 Conferência Estadual sobre Trabalho Infantil do Ceará; 
- 08 Conferências Regionais Trabalho Infantil do Ceará; 
- 01 Comitê Estadual de Adolescentes na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; 
- 02 Campanhas Estaduais de Combate ao trabalho Infantil em referência ao dia 12 de junho; 
- 01 Seminário “Trabalho Descente para o Adolescente”  
- 02 Encontros Estaduais de Articulação pela prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil;  
-  Cerca de 2.500 atores sociais (adolescentes, técnicos municipais,  conselheiros de direitos e conselheiros tutelares, 
membros de associações e movimentos sociais, autoridades do legislativo, executivo e judiciário mobilizados, sensibilizados 
e capacitados sobre a temática.  
- Cerca de 100 municípios mobilizados e participando efetivamente das ações propostas  pelo FEETI, MPT, APDMCE e 
parceiros. 
- Implementação da  Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil em todo o Brasil; 



 
  

  APDMCE REPRESENTANDO OS MUNICÍPIOS NAS INSTÂNCIAS DO ESTADO 

Dentre os órgãos direcionados para a validação dos direitos dos cidadãos e cidadãs cearenses, a APDMCE representa, 

com participação efetiva, os municípios cearenses: 

- Fórum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente no Ceará (FEETI) 

- Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) 

- Rede Estadual pela Primeira Infância do Ceará (REPI) 

- Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno 

- Fórum Cearense de Políticas para o Idoso (FOCEPI) 

- Conselho Estadual de Direitos do Idoso (CEDI) 

- Fórum Estadual de Entidades da Assistência Social (FOEAS)  

 

 

 


