ONG: Movimento em Defesa da Criança e do Adolescente
Projeto: Universidade Livre da CriançaLar Taiguara
A Organização
Em 1977, foi fundado o Movimento em Defesa do Menor, que se tornou referência brasileira
de luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inspirada por esse modelo, em
1988, a Ordem dos Advogados do Brasil/SP, criou o Serviço de Advocacia da Criança, que
em 1993 passou a ser denominado CERCA - Centro de Referência da Criança e do
Adolescente. Hoje o CERCA, por força de um protocolo de intenções assinado com a
OAB/SP, é um dos programas do Movimento em Defesa da Criança e do Adolescente,
abrangendo diversos serviços interligados e reunidos em áreas específicas como: assistência e
proteção jurídica, assistência social, apoio psicológico, avaliação psicossocial junto à justiça
criminal, reinclusão social, reinserção familiar, atividades de recreação, atividades
administrativas e núcleo de conteúdo e informação para palestras, capacitação profissional e
afins. Os casos atendidos pelo CERCA envolvem todas as situações que caracterizam a
negação de direitos e violência contra crianças e jovens no ambiente familiar ou similar,
instituições, escolas, creches, hospitais, como por exemplo: agressão, tortura, prostituição
infantil/adolescente, abusos sexuais, privações de todas as ordens, escravidão, violência
sexual, psicológica, física, negligência, maus tratos, constrangimento, privação de alimentos e
outros. Vale destacar que 87% dos casos culminam em resoluções positivas.
O Projeto
A “Universidade Livre da Criança” é um programa de capacitação e orientação profissional
na área específica do Movimento, a qual envolve situações de negação de direitos e violência
contra crianças e jovens. Além disso, prevê a implantação do “Núcleo de Documentação e
Pesquisa”, capacitado para dar suporte de conteúdo e orientação técnica para empresas,
corporações, universidades, programas de comunicação e entidades em geral.

Período no site
De 23/09/2003 até 02/02/2006
Valor captado
R$ 150.000,00
Dados de Contato
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 554 01318-000 - São Paulo - SP
Telefone: (+55.11) 3115-6119
E-mail: cerca@oabsp.org.br

Comunidade atingida
Crianças, adolescentes e suas famílias, vítimas de abusos sexuais, violência doméstica,
maus tratos, negligência; e capacitação de profissionais.

