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Com o apoio da Petrobras o Projeto Tecendo 
Redes chega a seu último mês de execução com 

3 publicações disponíveis ao público.  

Leia o boletim e fique por dentro dessa 
novidade! 
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Título do Boletim Informativo  

 Com o apoio da Petrobras, o Projeto Tecendo Redes 
iniciou suas ações em outubro de 2017, desenvolvendo 
diversas atividades para a prevenção de violência e 
promoção dos direitos de crianças e adolescentes nos 
municípios de Itaboraí e Maricá/RJ. O mês de março de 
2020 é o último mês de execução do projeto. Para finalizar 
com chave de ouro foram elaboradas 3 publicações que 
estão disponíveis ao público em forma física e digital, são 
elas: 

1. Pesquisa sobre violência contra crianças e 
adolescentes em Maricá; 

2. Pesquisa sobre violência contra crianças e 
adolescentes em Itaboraí; 

3. Sis tematização do desenvolvimento e 
apresentação dos resultados do projeto Tecendo 
Redes. 

 As pesquisas serão entregues às instituições dos 
municípios de Maricá e Itaboraí em forma impressa e a 
sistematização em CD-R. 
 Para ter acesso às publicações na forma digital acesse 
o site www.movimentomulheres.com.br/publicacoes  
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Volume 1, edição 1 

Agradecemos à Petrobras pelo compromisso ético-político em defesa da prote-

ção integral de crianças e adolescentes, à Diretoria, Conselho Fiscal, associadas e 

colaboradores do Movimento de Mulheres, aos integrantes do Projeto Tecendo 

Redes, aos conselheiros (as) de Direitos da Criança e Adolescente, aos conselhei-

ros tutelares, aos profissionais inseridos nas diversas linhas de cuidado e às cri-

anças e adolescentes e familiares atendidas (os) nos municípios de Itaboraí e 

Maricá. Essa união fez o projeto acontecer! 

2 anos e 5 meses desenvolvendo 
ações de  



Resultado quantitativo de 2 anos e  
5 meses de projeto 

Atividade: Nº de atividades/produtos: Nº de Participantes: 

Levantamento dos equipamentos pú-
blicos e privados de atendimento às 

01 Guia de referência - 

Pesquisa sobre a incidência de violên- 02 pesquisas  - 

Oficinas/palestras/rodas de conversa 
sobre a violência doméstica e explora-
ção sexual com a comunidade e insti-
tuições 

203 oficinas/palestras/rodas de conversa, 
sendo, 149 em Itaboraí e 54 em Maricá 

145 oficinas - 2847 participantes 

41 palestras - 1540 participantes 

17 rodas de conversa - 469 participantes 

4.856 participantes (3.814 
em Itaboraí e 1042 partici-
pantes em maricá) 

Grupos de estudo e intervenção técni-
ca 

36 encontros: 

20 em Maricá e 16 em Itaboraí. 

637 participações, sendo 
280 em Itaboraí e 357 em 

Reuniões de articulações 

107 reuniões interinstitucionais, sendo: 

55 em Maricá, 50 em Itaboraí e 02 em ou-
tros municípios. 

1200 participações 

Ações de mobilização nos 
24 ações de mobilização, sendo: 

15 em Itaboraí e 09 em Maricá 
1672 participantes 

Cursos de capacitação profissional 

06 cursos de capacitação, sendo: 

02 em Maricá e 04 em Itaboraí, somando 
128 horas/aula 
 

310 participantes 

Selo para as empresas parceiras. 
07 aderiram ao Selo 

Nº de atividades: 45 
1393 participantes 

Campanhas educativas sobre o dia 18 
de Maio 

02 campanhas sobre o 18 de Maio. 

1ª Campanha: 03 atividades - 312 partici-
pantes 

2ª Campanha: 07 atividades - 627 partici-
pantes 

939 pessoas atingidas pe-
las ações de mobilização e 
cerca de 6000 pessoas 
atingidas pelas mídias so-
ciais. 

Seminários 05 seminários 430 participantes 

Consultoria e supervisão técnica às 
instituições 

76 reuniões para consultoria/supervisão 
técnica 

379 participantes 

Atendimentos interdisciplinares 438 atendimentos 438 participantes 

Notificações de violência no SINAN 129 notificações no SINAN - 

Outras Atividades 12 atividades 499 participantes 

Total: 927 atividades* 11.353 participações** 

Observações sobre o somatório: 
 

* As atividades do “Selo” e “Campanha 18 de Maio” incluíram oficinas/palestras/rodas de conversa, sendo assim, 
foram contabilizadas uma única vez. Cada atendimento foi contabilizado como 01 atividade. 
** O número total se refere à quantidade de participações, já que muitas vezes uma pessoa participa de mais de 
uma atividade. No sistema de monitoramento da Petrobras é feito o cadastro dos participantes diretos. Até o fe-
chamento dessa edição o sistema contava com 2539 cadastros (participantes cadastrados no período de Novem-
bro/2017 a Junho/2019) 


