
No dia 13 de Julho comemorou-se o 28º 

Aniversário do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a equipe do Projeto     

Tecendo Redes foi pra rua divulgar as 

ações do projeto e mobilizar e informar 

a população sobre os direitos infantoju-

venis.  
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Ações de promoção dos direitos infantojuvenis 
realizadas pelo projeto em Julho e Agosto/2018:  

No período, a equipe do Tecendo Redes deu continuidade as ações de promoção dos direitos infanto-

juvenis nos municípios de abrangência do projeto, realizando diversas atividades de combate à violên-

cia e à exploração sexual de crianças e adolescentes.  

Confira a seguir um pouquinho do que foi realizado neste período: 
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Volume 1, edição 1 

Projeto Tecendo Redes promove o 3º Curso de Capacitação para 
Lideranças Comunitárias 

 O Projeto Tecendo Redes tem como um de seus objetivos capacitar e fortalecer os 

profissionais e lideranças comunitárias para a prevenção, promoção e defesa de crianças e 

adolescentes, buscando assim empoderar os atores e atrizes que integram as redes de      

garantias e defesa da criança e do adolescente dos municípios de Maricá e Itaboraí.  No mês 

de agosto foi dado início a mais um curso de capacitação para Lideranças Comunitárias    

promovido pelo projeto Tecendo Redes.  

 As aulas ocorreram nos dias 04, 11, 18 e 25 de agosto e 01 de setembro, no Shopping 

Plaza Itaboraí e na Escola Estadual Visconde de Itaboraí. 

04/08/2018 

18/08/2018 



No dia 20/07 a tenda da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, 
presente no II Festival Internacional da Utopia, organizou uma roda de conversa no segundo dia 
do evento. Marisa Chaves, representando o Projeto Tecendo Redes, compôs a mesa junto com o 
advogado Rodrigo Mondego; a mãe da vereadora Marielle Franco, Marinete da Silva; a mãe de 
Thiago Silva, vítima da Chacina do Borel em 2003, Maria Dalva; e o presidente da Federação das 
Associações de Moradores do Município de Maricá (Fammar), Eduardo Silva de Souza.  
 
 
Confira a matéria na íntegra: https://goo.gl/Ru61Qd  

https://goo.gl/Ru61Qd?fbclid=IwAR3vJqgIcJT0MfZg4NfHJWw9As_ajz04yhGITvJiwa3-HU9xF8Xm_9s5IAg

