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Projeto Tecendo Redes ampliando ações para a garantia
e defesa de direitos de crianças e adolescentes

Nesta edição o Projeto Tecendo Redes completa o 16º mês de desenvolvimento,
ampliando suas ações e parcerias para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes nos municípios de Maricá e Itaboraí.

Título do Boletim Informativo
Projeto Tecendo Redes fortalecendo os profissionais da
Rede de Atendimento a Crianças e Adolescentes em
Itaboraí e Maricá
Visando contribuir para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e fortalecer a Rede
de Atendimento a esse segmento, o projeto Tecendo Redes tem realizado diversas ações de Consultoria e supervisão a profissionais de instituições nos municípios de Itaboraí e Maricá.
O projeto disponibiliza sua equipe técnica de forma gratuita, para discussão e análise dos casos, bem
como orientação para o tratamento correto da demanda.

11/02/2019 - Consultoria na Escola Municipal Professor Pedro Alves de Araújo, em Itambi/Itaboraí

11/02/2019 - Consultoria no CRAS Reta, em Itaboraí

11/02/2019 - na Escola Municipal Genésio da
Costa Cotrim, em Itaboraí

12/02/2019 - Consultoria na Escola Municipal Adilson Rodrigues de Soares, em Pacheco/Itaboraí
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Oficinas Temáticas
Uma das ações que tem se destacado no Projeto Tecendo Redes é a
promoção de oficinas temáticas para trabalhar junto aos beneficiários
do projeto questões como violência, direitos fundamentais e sexualidade. As oficinas são direcionadas a crianças, adolescentes, pais e
responsáveis e a profissionais que atuam na rede de atendimento dos
municípios de Itaboraí e Maricá, com prioridade para os bairros de
Itambi, Sambaetiba, Porto das Caixas, Alto do Jacu, Recreiro de Itapacorá, Reta Velha, Perobas/Chacará Iguá e Picos, localizados em
Itaboraí, e os bairros Jaconé, Ponta Negra, Bananal, Manoel Ribeiro e
Ubatiba, localizados em Maricá.

04/02/19 - Oficina na Escola Municipal Amélia Guimarães
Fernandes, em Sambaetiba/Itaboraí. A atividade teve como
intuito orientar os profissionais sobre os sinais que podem
indicar que uma criança/adolescente esteja sendo vítima de
violência

18/02/19 - Oficina Prevenção à Gravidez na Adolescência
na Escola Municipal Geremias de Mattos Fontes em
Sambaetiba – Itaboraí/RJ
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Selo Empresa que Protege

O projeto Tecendo Redes está desenvolvendo um selo cujo objetivo é reconhecer os esforços que as
empresas fazem para aderirem a prevenção e garantir a proteção de crianças e adolescentes nas áreas de
abrangência do projeto. O objetivo é incentivar as empresas a desenvolveram ações que contribuam para o
combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Para que a empresa obtenha o selo será necessário apresentar as estratégias adotadas para a prevenção e
ações na temática.
Poderão participar empresas com fins lucrativos de todos os portes e ramos de atuação, exceto aquelas que comprovadamente tenham desrespeitado os direitos humanos infantojuvenis.
Para ter o selo a empresa deverá cumprir alguns compromissos, como: desenvolver ações (palestras,
oficinas, ações sociais) com os funcionários sobre prevenção ao abuso e a exploração sexual infantojuvenil e/
ou apoiar algum projeto na área da proteção da criança/adolescente.
Para participar a empresa deverá preencher uma ficha cadastral, receber a visita da equipe do projeto
e apresentar interesse para realização de ações de prevenção para o seu público.

A adesão ao selo é gratuita!!!

