BOLETIM INFORMATIVO
EDIÇÃO 1 | NOVEMBRO/2017 - MARÇO/2018

PROJETO TECENDO REDES:
PROTEÇÃO E DEFESA DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Combate à violência de crianças e
adolescentes em Maricá e Itaboraí
O projeto Tecendo Redes, com apoio da Petrobras,
tem realizado desde novembro de 2017 ações de prevenção da violência doméstica e exploração sexual de
crianças e adolescentes em dois municípios da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro: Maricá e Itaboraí.
A equipe do projeto, ao longo desses 4 meses, prestou
diversas atividades, tais como: assistência às vítimas,
oficinas, palestras, seminários, cursos de capacitação,
abordagens psicossociais e pedagógicas, reuniões de
articulação, distribuição de materiais educativos e
ações sociais.
Nesse boletim informativo você irá conferir um pouco
mais da trajetória do nosso projeto e ficará por dentro
sobre como foram algumas de nossas atividades.
Equipe Tecendo Redes

Parte da equipe do Tecendo Redes.

Ação social em escola municipal de Itambi - Itaboraí
Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, fomos
convidados para fazer uma palestra/oficina na Escola Municipal Pedro Alves de Araújo destinada para
os responsáveis dos alunos desta unidade de ensino.
Tivemos a informação sobre a necessidade de debater a
respeito do violência contra a mulher devido ao alto
índice na comunidade. Para a oficina, promovemos
um cine-debate sobre o curta “Acorda Raimundo”,
abordando as questões de gênero, papeis sociais e sexuais.
Posteriormente, realizamos um debate sobre violência
à mulher, mecanismos de defesa e divulgação dos
equipamentos da rede de Itaboraí para atendimento.
A escola solicitou parceria para mais ações futuras.
Ação na Escola Municipal Pedro Alves de Araújo em Itambi/Itaboraí.
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Seminário de Apresentação do Projeto Tecendo Redes em Itaboraí

Foto da mesa que compôs o Seminário de Apresentação do Projeto Tecendo Redes.

O Seminário de Apresentação do Projeto Tecendo
Redes no município de Itaboraí contou com a presença dos seguintes representantes, compondo a
mesa de abertura: Presidente do CMDCA de Itaboraí, Sr. Washington Silva, o Presidente da Câmara de
Vereadores de Tanguá, Sr. Luciano Lúcio, a Vereadora
Srª. Joana Lage representando a Câmara Municipal de
Itaboraí, o representante do prefeito, Sr. Renato Ribeiro,
a presidente do Rotary Club e a fiscal da Petrobras,
Srª. Tamie Okawasa. Como participantes, também
estiveram presentes profissionais que integram a rede

municipal de saúde, assistência, educação, transporte
e fóruns da sociedade civil.
O Seminário abordou a temática do trabalho em rede,
através da palestra ministrada pelo Professor Alexandre
Silva Nascimento. Houve também a apresentação, pela
coordenadora Marisa Chaves, do trabalho iniciado
pelo Projeto Tecendo Redes no município de Itaboraí,
bem como de estatísticas sobre a violência doméstica
e sexual perpetradas contra crianças e adolescentes,
obtidas a partir de pesquisa realizada junto ao Disque
Denúncia, Instituto de Segurança Pública e IBGE.

Apresentação do Projeto para os psicólogos da rede de ensino
A Equipe do Projeto Tecendo Redes recebeu um convite feito pela psicóloga Patrícia, da Associação dos
Psicólogos de Itaboraí, para apresentar o projeto aos
psicólogos da rede municipal de ensino.
No nosso encontro com os psicólogos da região, fizemos a apresentação do projeto e, logo após, realizamos
uma reunião para conhecer as demandas das escolas
acerca da violação de direitos infantojuvenil.
A conversa foi bastante produtiva e aproveitamos o
momento para também disponibilizar um resumo do
projeto para cada psicólogo presente, bem como distribuir folders com os nossos contatos e da rede de
proteção.
Encontro com psicólogas da rede ensino de Itaboraí.
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Ação Social em Parceria com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social (CRAS, CREAS) – Pachecos
Realizamos ações de mobilização social e visibilidade
do Projeto Tecendo Redes para a prevenção às violências doméstica e/ou sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como para a promoção dos
direitos de crianças, adolescentes e jovens, em parceria com os equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social dos municípios de Maricá e Itaboraí.
Houve a abordagem e panfletagem para a comunidade local, informando-os a respeito dos tipos de
violências contra crianças, adolescentes e mulheres,
também dialogando sobre as desigualdades socioculturais da violência perpetradas contra as mulheres.
Acionamos as equipes presentes do CRAS e CREAS
que participavam da ação, solicitando o acompanhamento das famílias em questão. Realizamos também
articulação com as redes locais, compartilhando contatos telefônicos e e-mails para futuras parcerias.

Equipe Tecendo Redes organizando a ação social em Itaboraí.

Ação social na E.M. Alcebíades Afonso Viana Filho, em Maricá.

Roda de conversa e oficina com mulheres,
mães e profissionais da Pestalozzi, em Maricá

Comemoração ao Dia da Mulher na Associação Filantrópica Pestalozzi.
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O Projeto Tecendo Redes foi convidado para realizar
uma roda de conversa sobre empoderamento feminino, em um evento organizado pela Pestalozzi. As
participantes eram mães de crianças e adolescentes
usuários dos serviços da instituição. A conversa direciou-se para a importância da mulher cuidar de seus
filhos que apresentam algum tipo de deficiência, mas
também cuidarem de si e se valorizarem enquanto
mulheres que participam das questões sociais, políticas e econômicas do local onde vivem.
Realizamos também uma oficina, dividindo as participantes em três grupos. Cada grupo tinha uma questão
para refletir e um cartaz para ser produzido. Em seguida, exibimos um vídeo curto da ONU Mulheres sobre
empoderamento feminino. Conversamos a respeito do
vídeo e do material produzido por cada grupo, explicando sobre a nossa proposta de ouvi-las e não apenas
transmitir informações.
Falamos sobre um viés coletivo de empoderamento,
de rede de cooperação e ajuda mútua, sobre sororidade, entre outros temas que surgiram.
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Apresentação do projeto e articulação de ações de acordo com as
demandas relacionadas à violência doméstica e sexual em escola
de atuação do projeto e quais ações a serem realizadas. Os professores compreenderam que somente
com um trabalho em conjunto, poderemos minimizar situações de violência doméstica e de exploração
sexual nas áreas onde acontecerá o aumento do fluxo
migratório por ocasião das obras do Projeto Rota 3.
Foi discutida, ainda, a importância de se debater sobre
a temática da violência doméstica e/ou sexual perpetrada contra crianças, adolescentes e jovens, bem
como realizar a notificação, a denúncia anônima
através do Disque 100.
Apresentação do projeto para professores da E.M. Amanda Peña de A. Soares.
O Projeto Tecendo Redes pretende colaborar no proA equipe do Projeto Tecendo Redes apresentou para a cesso de formação continuada dos profissionais que
Escola Municipal Amanda Peña de A. Soares, lo- integram as redes de proteção à criança e ao adolescencalizada em Maricá - RJ, os slides com a nossa propos- te no município de Maricá, sendo assim, foi sugerido
ta, metas e objetivos a serem alcançados pelo referido pela equipe pedagógica, planejar e comunicar as datas
projeto. Destacamos as escolas que estão neste marco que desejam realizar as capacitações.

Curso de Capacitação para Conselheiros de Direitos em Maricá

Aula inaugural do Curso de Capacitação para Conselheiros de Direitos que ocorreu em Maricá.

No mês de março, demos início ao nosso Curso de Capacitação para Conselheiros de Direitos em Maricá,
cujas primeiras aulas discutiram sobre Democracia
Participativa no Brasil e sobre Conselhos de Direitos
no Brasil. A aula inaugural contou com a presença da
Professora Andrea Ledig, doutora em Políticas Sociais
pela UFF, que trouxe discussões sobre a Declaração
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Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Constituição Federal de 1988 e o Processo Pré-constituinte e
lutas sociais. A segunda aula trouxe o Professor Sergio
Henrique Teixeira, mestrando em Psicologia Clínica,
para falar da importância, finalidades e atribuições
dos Conselhos de Direitos, o que motivou os alunos a
articularem melhor e pensar em planos de ação.
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