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Projeto Tecendo Redes completa 01 ano de atuação no
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes
nos municípios de Itaboraí e Maricá/RJ
No mês de outubro/2018 completa 01 ano
que as ações de combate à exploração sexual
do Projeto Tecendo Redes foram iniciadas.
O projeto conta com o apoio da Petrobras
para o desenvolvimento de diversas atividades
nos municípios de Itaboraí e Maricá no Rio de
Janeiro.
Dentre as atividades realizadas destacam-se:











Oficinas de promoção dos direitos infantojuvenis
Ações de mobilização e sensibilização
pública
Cursos de capacitação profissional
Seminários
Pesquisas
Elaboração de materiais de orientação
profissional e orientação da população
Articulações interinstitucionais
Grupos de estudos
Consultoria para as instituições da Rede
de Atendimento
Atendimentos interdisciplinares

Nessa edição do Boletim Eletrônico apresentaremos uma síntese dos resultados quantitativos
alcançados pelo projeto nesse período de 01
ano de atuação.
Equipe Tecendo Redes
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Ações de promoção dos direitos infantojuvenis
realizadas em Setembro e Outubro/2018:
No período, a equipe do Tecendo Redes deu continuidade as ações de promoção dos direitos infantojuvenis nos municípios de abrangência do projeto, realizando diversas atividades de combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Confira a seguir um pouquinho do que foi realizado no período de Setembro e Outubro/2018:

01/09/2018 - Última Aula do Curso de Capacitação para
Conselheiros de Direitos - Itaboraí

13/09/2018 - Consultoria no C.E. Hilka de Araújo
Peçanha - ITABORAÍ
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06/09/2018 - Consultoria E.M. Geremias - ITABORAÍ

22/09/2018 - Ação de Mobilização Centro Comunitário
Cordeirinho - MARICÁ

Volume 1, edição 1

Seminários sobre a Temática da Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes nos municípios de Maricá e Itaboraí

Visando promover um espaço para discussão da temática da violência e exploração
sexual de crianças e adolescentes junto com os profissionais que atuam na Rede de Atendimento dos diversos setores dos municípios de Itaboraí e Maricá, o projeto Tecendo Redes
realizou no mês de outubro dois seminários com a participação de diversas instituições.
Em Maricá o Seminário foi realizado no dia 17/10, no Cine Henfil, tendo contado com a
participação de 100 profissionais. O evento contou com a palestra da Professora Ebe Campinho, assistente social, doutora em Serviço Social, com experiência na temática da violência
contra a criança, adolescente.
Em Itaboraí o seminário ocorreu no dia 24/10, no Rotary Club, onde 69 profissionais
participaram. Neste evento a palestra foi proferida pela psicóloga Clayse Moreira e Silva,
coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de
Janeiro, CEDECA-RJ .

Seminário em Maricá

Seminário em Itaboraí

Página 3

Projeto Tecendo Redes - Atividades realizadas Outubro/2017 a Outubro/2018



01 levantamento dos equipamentos públicos e privados de atendimento às crianças e adolescentes de
Itaboraí e Maricá.



01 pesquisa sobre a incidência de violência doméstica e exploração sexual de crianças e adolescentes
em Itaboraí e Maricá.



47 Oficinas sobre a violência doméstica e exploração sexual com a comunidade e instituições, totalizando 1150 participações.



03 seminários de lançamento oficial do projeto, atingindo 260 participantes.



Participação em 81 Reuniões de articulações interinstitucionais, totalizando 1059 participações.



Criação de 01 grupo de estudos e intervenção técnica para o enfrentamento da violência doméstica e
exploração sexual em Maricá e participação no grupo de estudos existente em Itaboraí.



12 ações de mobilização nos municípios de Maricá e Itaboraí, atingindo 745 pessoas.



Adesão de 03 empresas ao selo do projeto, 18 em fase de negociação.



03 ações de mobilização sobre o dia 18 de Maio—Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, atingindo 312 pessoas.



03 cursos de capacitação profissional, 02 em Itaboraí e 01 em Maricá, atingindo 184 inscritos.



02 seminários sobre a violência doméstica e exploração sexual, 01 em Maricá e 01 em Itaboraí, atingindo 169 participantes.



12 encontros de consultoria/supervisão nas instituições que atendem crianças e adolescentes, 107
participantes.



03 Palestras em Itaboraí, atingindo 342 participantes.



01 Cine-pipoca com crianças em Itaboraí, atingindo 63 participantes.

