
 

 

 

 

 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
 

Os adolescentes e jovens da Província Marista Brasil 

Centro-Norte participaram da 9ª Conferência Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada pela 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, de 11 a 14 de julho, em Brasília (DF). 

Delegações do Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, 

entre outros estados, estiveram no evento, contribuindo 

com propostas para a Política Nacional e o Plano 

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes.  

Foi um momento de definir a política pública, sua 

implementação e monitoramento, com a participação 

do governo e sociedade civil. “A Conferência representa 

a oportunidade de podermos incorporar às propostas os aspectos que nós percebemos que são frágeis na 

pauta, respeitando sempre a diversidade. Temos desafios para refletir, entre eles, como ajudar os adolescentes 

a garantir os seus direitos”, destacou a coordenadora do Instituto Marista de Assistência Social (IMAS), Milda 

Moraes.  

Na Conferência, Ir. Davi Nardi, Irmão Marista há 25 anos, representou o estado de Goiás. Ele, que atua como 

gestor no Aprendizado Marista Padre Lancísio, em Silvânia (GO), destacou a presença Marista no evento como 

uma resposta à luta da Província, há anos instaurada no Brasil. “Acreditamos que o amanhã será melhor, e esse 

amanhã a gente busca hoje com nossos meninos e meninas, que nesse momento escrevem a sua história. Nós, 

como instituição, não podemos nos negligenciar dessa luta, temos que participar”, reforçou o Irmão.  

Nos quatros dias do evento, cerca de três mil pessoas participaram da Conferência, entre delegados, convidados 

e observadores. Cinco eixos temáticos orientaram os debates: Promoção dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes; Proteção e Defesa dos Direitos; Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes; 

Controle Social da Efetivação dos Direitos; Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes.  
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  Jovens em busca de seus direitos 

Vitória Nara Freitas Paula, de 14 anos, há três participa 

de atividades no Centro Marista Circuito Jovem (CMJ), 

em Ceilândia (DF). Ela, que na Conferência 

representou a delegação Marista do DF, falou da sua 

expectativa. “Espero que seja realmente efetivado tudo 

que foi debatido, e que os Maristas levem aos outros 

que não vieram cada coisa que aprenderam na 

Conferência”. E completou: “Os adolescentes e jovens 

nunca devem parar de lutar pelos os seus direitos. Eu 

acredito que um dia o Brasil será melhor.” 

Para Helen Cristine Soli, de 16 anos, da delegação 

Marista de São Vicente de Minas (MG), a Conferência é um momento para o adolescente adquirir mais 

conhecimento sobre os seus direitos. “Em São Vicente, muita gente não tem conhecimento do ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). Eu quero fazer uma palestra lá sobre a Conferência, principalmente, para falar dos 

direitos dos deficientes, que precisam de mais ajuda”, destacou.    

“O nosso desejo é que o Plano Decenal seja colocado em prática e que as nossas crianças mais simples e mais 

pobres tenham acesso a um serviço de qualidade. Vale a pena apostar no protagonismo dos meninos e meninas, 

continuar fomentando a participação deles nesses espaços de construção de políticas públicas”, pontuou 

Clemilson Graciano, delegado na Conferência e coordenador do Centro Marista Circuito Jovem da Ceilândia (DF). 

Participaram dos dias da Conferência cerca de 20 representantes do Marista, entre colaboradores e 

delegados, membros do IMAS, Gerência Social da Província Marista Brasil Centro-Norte e do Circuito Jovem 

Marista de Ceilândia.  

 CADÊ 2011 - Durante a Conferência Nacional, foi lançado oficialmente o "Relatório Crianças e Adolescentes em 

Dados Estatísticos – CADÊ Brasil 2011". O objetivo do CADÊ é ser referência  sobre o panorama da situação dos 

direitos da criança e do adolescente no Brasil. Os indicadores estão distribuídos em nove dimensões, inspiradas 

na Convenção dos Direitos da ONU: demografia, cidadania, saúde, educação, habitação, economia, justiça, 

participação e legislação. Todos os dados foram compilados de fontes oficiais. O Relatório, elaborado pela equipe 

do IMAS, é a primeira etapa do projeto do “Sistema de Monitoramento dos Direitos da Infância e da 

Adolescência”, elaborado pelo FNDCA  com instituições parceiras. 

Ir. Davi Nardi e jovem de Silvânia (GO) 


