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O Projeto Ateliê-Escola – Convivência e Arte, do Centro de Educação e Assessoria Popular
(CEDAP), ONG que atua há 23 anos em Campinas, venceu a Seleção Pública 2010 do
Programa Desenvolvimento e Cidadania da Petrobrás. O anúncio foi feito ontem, no Centro
Cultural Waly Salomão, sede do AfroReggae em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, com a
presença do ministro da Igualdade Racial, Elói Ferreira de Araujo; do secretário Nacional de
Direitos Humanos, Paulo Vannuchi; do presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli; do gerente
de Comunicação da empresa, Wilson Santarosa, além de autoridades locais.
O projeto do CEDAP ficou entre os 113 aprovados e receberá o patrocínio da Petrobrás pelos
próximos dois anos, de um total de 5.183 projetos concorrentes em todo o país. A ONG já tem
consolidado em seu plano de trabalho a prática de projetos desenvolvidos junto à população
adolescente e jovem, com resultados significativos e legitimados.
O projeto contemplado visa contribuir para a reinserção social de adolescentes egressos do
sistema de medida sócio-educativa da Fundação CASA, de Campinas, tendo como fio condutor a
arte-educação, pautada pela Educação Popular. O “Ateliê-Escola – Convivência e Arte” prevê o
atendimento de 60 adolescentes e suas famílias, num total de cerca de 200 participantes.
A intenção em atender egressos da Fundação CASA é por identificar que para essa população
não existe um trabalho continuado pós-extinção da medida, a fim de evitar que esses
adolescentes voltem a praticar ações que os coloquem novamente em conflito com a lei.
Além do CEDAP, mais duas instituições da Região Metropolitana de Campinas tiveram seus
projetos aprovados: Ciranda da Inclusão da Associação Pestalozzi de Sumaré e Projeto
Construindo Novas Vidas do Instituto Avalon. Os representantes das organizações vencedoras
permanecerão no Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira, para participar de um Seminário de
Capacitação de Projetos Sociais.
Sobre o CEDAP
Fundado em 1987, o CEDAP – Centro de Educação e Assessoria Popular é uma organização
não-governamental (ONG), que tem como propósito apoiar e assessorar os movimentos
populares e lideranças comunitárias de Campinas e região, na luta pelo processo de
redemocratização da sociedade brasileira. Consolidou-se como centro de referência na formação
de lideranças em bairros periféricos e no trabalho com a juventude, buscando a prevenção aos
riscos sociais, principalmente à AIDS, à gravidez na adolescência e às drogas, estimulando a
cultura de paz e a cidadania. Atualmente, o CEDAP conta com uma equipe profissional
composta por administradores, psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais, responsáveis
pelo trabalho político-pedagógico, técnico e administrativo. Os projetos estão organizados em
quatro frentes de ação: Programa Articulação de Comunidades (Formação de Lideranças para o
Trabalho Comunitário e Social, CRAS São Luiz); Programa Saúde e Cidadania (AIDS e
Juventude, Falando pra Galera: AIDS e Prevenção, e Projeto Firmeza); Programa Juventude e
Cidadania (Jovem Convivência, Jovem.com, Projeto Arteiros); e Programa Articulação e
Fortalecimento Institucional (Fortalecimento da Atuação Técnica e Organizacional e
Articulação Institucional).
jornalocal.com.br/site/ultima-hora/cedap-de-campinas-recebera-apoio-da-petrobras/

1/2

06/08/13

CEDAP de Campinas receberá apoio da PETROBRÁS | Jornal Local

CEDAP: Rua Barão de Atibaia, 890 – Vila Itapura – Campinas/ SP
Telefone: (19) 3235 1800 – email: cedap@cedap.org.br
Homepage: www.cedap.org.br
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