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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – CAMPANHA “NÃO ENGULA O CHORO” 

 

A Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná e o Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná - Cedca, autorizam, por meio desta, a 

utilização e divulgação da campanha “Não Engula o Choro” por outras entidades, desde que 

respeitem os seguintes critérios: 

1) As assinaturas “Não Engula o Choro”, “Cedca-PR” e “Governo do Paraná – Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social” não podem ser alteradas e devem permanecer em 

todos os materiais da campanha, seguindo a ordem acima descrita. 

2) A entidade que desejar incluir sua assinatura nos materiais da campanha, deverá incluí-la 

ao lado esquerdo das demais assinaturas, sendo a primeira assinatura e com o título de 

“Apoio”, conforme abaixo: 

Apoio:                               Realização: 

Assinatura da Entidade | Não Engula o Choro | Cedca-PR | Governo do Paraná 

3) Caso o município seja de outro estado, fora do Paraná, deverá substituir o texto “Denuncie 

a violência contra crianças e adolescentes. Disque 181.” por este texto: “Denuncie a 

violência contra crianças e adolescentes. Disque 100.”   

4) As demais informações dos materiais não podem ser alteradas, nem conteúdo e nem 

layout. 

5) Ao divulgar a campanha em outros meios, como jornal, rede social, rádio, entre outros, 

sempre mencionar que é uma campanha do Governo do Paraná – Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social, em parceria com o Cedca-PR. 

6) Os vídeos da campanha não podem ser editados. Somente poderá ser incluída a assinatura 

da entidade ao final do vídeo, como “Apoio: Assinatura da Entidade”. 

7) A aplicação da marca da campanha “Não Engula o Choro” poderá ser usada em outros 

materiais, como camiseta, boné, entre outros. Mas sempre assinar os materiais seguindo 

a orientação do item 1. 

8) Caso faça divulgação da campanha nas redes sociais, sugerimos utilizar a hashtag 

#naoengulaochoro 

9) Todas as peças da campanha estão disponíveis para download no site: 

www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/naoengulaochoro 
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