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A gente se reúne toda sexta feira.
Brincamos, assistimos vídeos sobre outros
países, vamos aos museus e parques que não
conhecemos. Desta forma conhecemos
outras crianças que não são Tapori.
Também festejamos nossos aniversários.
Nesse dia podemos convidar amigas e
amigos que não são do nosso grupo. Festejar
nosso aniversário é muito importante, pois
muitos de nós não teríamos festa se não 

Queridos e queridas Tapori,

Se os adultos não conhecem seus
direitos, como irão cuidar de nós?
De quem vamos então aprender sobre
os nossos direitos?

Decidimos que nós as crianças, também
podemos ensinar aos outros sobre os
direitos que tem.

Primeiro, estudamos a Carta Social
Européia. E não foi fácil. Gritamos e
brigamos. Muitas vezes ficamos
aborrecidos de ler e entender “coisas de
adultos”, porém não desistimos!

Descobrimos que são direitos muito signi-
ficativos para o nosso bairro. 

Segundo, escolhemos dois que nos pare-
ceram os mais importantes para poder
crescer em paz:

fosse pelo Tapori. Em nosso grupo a regra
mais importante é: “Você tem que sair
mais feliz do que quando você chegou”,
por isso, se alguma coisa aconteceu durante
a semana, falamos para receber apoio. Pelo
menos não nos sentimos sozinhos. Não
queremos que ninguém fique sozinho! Por
isto é que queremos escrever para que você
saiba que: Pensamos em vocês, embora não
estejam por perto! 

A Carta

N° 417, março–junho 2018

Pedimos desculpas pelo atraso na publicação da carta Tapori.  Nela vocês irão descobrir
um dos grupos Tapori da Espanha. Encontrarão também algumas atividades e notícias.
Também compartilhamos o desenho no começo desta carta, que vem do grupo Tapori de

Koula Mandja da África Central.
Esperamos receber suas notícias... Boa leitura!!

alguns meninos – meninas e a líder

1-“Procedimentos para limitar o despejo
forçado” já que muitas famílias que
conhecemos são despejadas das suas
casas e outras ocupam ilegalmente casas
que não suas, pois não tem para onde ir.

2- “Direito de ser protegido da pobreza
e da exclusão social”.

Terceiro, elaboramos uma Carta Social
com estes dois direitos. E nos tornamos
repórteres para dá-la a conhecer no
nosso bairro!

Com uma câmera de vídeo e um microfone
temos passeado, perguntando e expli-
cando às pessoas o que é esta carta. Tam-
bém demos de presente um exemplar que
tínhamos preparado. Foi muito divertido!

Até pensamos em ir até uma emissora
de rádio, porém não foi possível!
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Procedimentos
para limitar o
despejo forçado.

Ser protegido
da pobreza e
da exclusão

social .

Ilustrações dos direitos importantes para nós

Se estes direitos fossemcumpridos de verdade,nossos pais e mães estariam menos preocupados e se-riamos todos mais felizes.

¡ Hola !
Somos o grupo Tapori Ventilla de Madrid, Espanha. 

¡ Hola ! : é uma palavra espanhola que significa « Oi! »



32

E compartilharam com a gente uma coisa que
elas tinham descoberto: A Carta Social
Européia, que é uma convenção sobre os
direitos sociais, como por exemplo, o direito
à moradia, à saúde e à educação...

Um dia escutamos nossas mães falando entre
elas: “Existem direitos que a gente nem
sabia que tinha!”

E dessa vez fomos nós que perguntamos: O
que acontece? Do que estão falando?

A gente estava tão surpresa como as
nossas mães. Então perguntamos: As
pessoas do nosso bairro conhecem a
Carta Social? Temos tantos direitos que
não conhecemos!...

Queremos te contar o que temos feito ultimamente em Tapori.

...............................................................

QUE PENA QUE

NÃO SE CONHEÇA!
COMO

PODE SER QUE TEM

LEIS QUE TEM MAIS

PODER QUE O ESTADO E

QUE NÓS NÃO CONHECEMOS?

EXISTEM DIREITOS
QUE NEM SABEMOS

QUE TEMOS!

QUE

ABSURDO!

CARTA
SOCIAL


