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Selo Empresa que Protege
Buscando incentivar empresas dos municípios de Itaboraí e Maricá a
promoverem ações que contribuam para o combate à violência, ao abuso e à
exploração sexual de crianças e adolescentes, o Projeto Tecendo Redes, que
possui o apoio da Petrobras, criou o
Selo “Empresa que Protege”.
Para ter o selo a empresa deve cumprir
alguns compromissos, tais como,
desenvolver atividades com os
funcionários sobre a temática da
proteção à infância e adolescência.
Nos meses de julho e agosto diversas
ações foram desenvolvidas com
empresas que aderiram ao selo do projeto.
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Um pouco das ações promovidas com as
empresas nos meses de Julho e Agosto:
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Projeto Tecendo Redes, com o apoio da Petrobras,
vem ampliando ações, multiplicando informações e
mobilizando a sociedade para a proteção à infância e
adolescência nos municípios de Itaboraí e Maricá

05/07/19 - Oficina sobre bullying na E. M. Prefeito
Símaco Ramos de Almeida, Porto das Caixas - Itaboraí

01/08/19 - Grupo de Estudos e Trabalho sobre Violência
Doméstica e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes em Maricá

16/07/19 - Reunião com as representações das equipes
de Saúde Mental (Coordenação do CAPSI e CAPS AD) do
município de Itaboraí

01/08/19 - Grupo de Estudos e Trabalho sobre Violência
Doméstica e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes em Itaboraí
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Consultoria e supervisão à Rede de
Atendimento
Visando contribuir com as ações de prevenção e combate à violência contra crianças
e adolescentes realizadas pelas diversas instituições nos municípios de Itaboraí e
Maricá, o projeto Tecendo, com o apoio da Petrobras, presta consultoria e supervisão
técnica aos profissionais que atendem situações de suspeita ou confirmação de
abuso sexual de crianças e adolescentes e que demandem orientação para a tomada
de decisões no campo da proteção e da defesa.

18/07/19 - Consultoria e estudo de caso no CRAS
Ampliação - Itaboraí

21/08/19 - Estudo de Caso e Consultoria para
Planejamento de Ações em parceria com a Atenção
Básica e Especial da Assistência Social de Itaboraí

21/08/19 - Consultoria para Planejamento de Ações de
Prevenção à Violência Doméstica e Sexual na E.M.
Brasilina Coutinho em Maricá/RJ

