
 

 

Dentre diversas ações, o Projeto Tecendo Redes 

atua na Capacitação e fortalecimento dos profis-

sionais que integram as redes de garantia e de-

fesa de direitos de crianças e adolescentes nos 

municípios de Itaboraí e Maricá. No mês de No-

vembro/2018 foi iniciada a realização de mais 

um Curso de Formação de Conselheiros Tutela-

res. O curso, que foi realizado com o apoio da 

Petrobras, em parceria com o Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Itaboraí/RJ, ocorreu na sede da OAB de 

Itaboraí, teve a carga horária total de 20h, na 

modalidade presencial, como público-alvo os 

conselheiros tutelares da cidade. O objetivo foi 

contribuir para o processo de formação conti-

nuada dos conselheiros tutelares, bem como o 

fortalecimento da promoção e da proteção dos 

direitos da criança e do adolescente, que devem 

sempre ser orientados pelos princípios que cons-

tituem a lei 8069/30 – do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.   

Projeto Tecendo Redes realiza mais um curso de 
Capacitação e fortalecimento dos profissionais que 

integram as redes de garantia e defesa de direitos de 
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Ações de promoção dos direitos infantojuvenis 
realizadas em Novembro/Dezembro 2018:  

No período, a equipe do Tecendo Redes deu continuidade às 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 no período de Novembro/Dezembro 2018: 

03/12 - Palestra na Semana da Diversidade humana e 

desafios e possibilidades na busca da superação de 

preconceitos, realizada na Escola Estadual Hilka  

Araújo Peçanha, em Itaboraí. 

11/12 - Devolutiva das Ações do Projeto Tecendo 

Redes para os orientadores educacionais e diretores da 

Rede de Educação de Maricá 

28/11- Palestra do Projeto Tecendo Redes no 1° En-

contro Municipal de Interface entre Conselhos Tutela-

res e Rede de Atendimento em Itaboraí, . 

28/11 - Apresentação e Devolutiva das Ações do Pro-

jeto Tecendo Redes nas Escolas Municipais de Itaboraí 

para os orientadores educacionais e psicólogos da  

rede. Itaboraí, . 
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As ações de prevenção às violências desenvolvidas no projeto priorizam ações de mo-

bilização e conscientização social dos municípios beneficiários. As ações são realiza-

das em articulação e parcerias com as demais instituições dos municípios e empre-

sas/comércios no entorno. Trata-se de um espaço para socialização de informações, 

conscientização e sensibilização da população e orientação profissional. 

 

No dia 29/11 o Projeto Tecendo Redes esteve presente na Refinaria de Duque de Ca-

xias ( Reduc )  realizando uma palestra ministrada pela coordenadora do projeto Ma-

risa Chaves. A iniciativa foi de grande importância para o processo de conscientização 

dos funcionários da empresa.  

Projeto Tecendo Redes realiza palestra para 
funcionários na Refinaria de Duque de Caxias 



Selo Empresa que Protege 

 O projeto Tecendo Redes está desenvolvendo um selo cujo objetivo é reconhecer os esforços que as 

empresas fazem para aderirem a prevenção e garantir a proteção de crianças e adolescentes nas áreas de 

abrangência do projeto. O objetivo é incentivar as empresas a desenvolveram ações que contribuam para o 

combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.  

Para que a empresa obtenha o selo será necessário apresentar as estratégias adotadas para a prevenção e 

ações na temática. 

 

 Poderão participar empresas com fins lucrativos de todos os portes e ramos de atuação, exceto aque-

las que comprovadamente tenham desrespeitado os direitos humanos infantojuvenis. 

 

 Para ter o selo a empresa deverá cumprir alguns compromissos, como: desenvolver ações (palestras, 

oficinas, ações sociais) com os funcionários sobre prevenção ao  abuso e a exploração sexual infantojuvenil e/

ou apoiar algum projeto na área da proteção da criança/adolescente. 

 Para participar a empresa deverá preencher uma ficha cadastral, receber a  visita da equipe do projeto 

e apresentar interesse para realização de ações de prevenção para o seu público. 

 

A adesão ao selo é gratuita!!! 

 


