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O Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes foi    

instituído oficialmente no país 

através da lei nº 9.970, de 17 

de maio de 2000. É celebrado 

anualmente em 18 de maio, data 

em que acontecem diversas mobi-

lizações e ações dando visibilida-

de à questão e divulgando o   

Dique 100.  

O Projeto Tecendo Redes promo-

veu a Campanha “Dê Voz à    

Infância”, com apoio da          

Petrobras, realizando diversas  

atividades nos municípios de   

Itaboraí e Maricá. 
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No dia 23/05/19 a equipe do Projeto Tecendo 

esteve no município de Maricá na Ação Social 

pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

  

A Ação foi realizada em parceria com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente de Maricá, com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Coordenadoria da Infância 
do município. 

Na véspera do Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, 17/05/2019, a equipe do Pro-
jeto Tecendo Redes esteve na frente de tra-

balho na Empresa GTR-3, conversando com 

os trabalhadores sobre abuso e exploração 

sexual infanto-juvenil, informando sobre o 

Disque 100, e sensibilizando-os para serem 

multiplicadores e parceiros no enfrentamen-
to à violência contra crianças e adolescen-

tes.  

Através da Campanha “Dê Voz à Infância”, diversas ações foram realizadas, com o objetivo 
sensibilizar e mobilizar a sociedade, bem como disseminar informações sobre a rede de aten-
dimento e canais de denúncia, com destaque para o Disque 100. Foram realizados atendi-
mentos técnicos, oficinas, ações de mobilização, palestras, distribuídos materiais informati-
vos, dentre outros. 

Um pouco de nossas ações pelo  
Dia 18 de Maio 
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Em junho o Projeto Tecendo Redes promoveu 
diversas ações, multiplicando informações e 
mobilizando a sociedade para a proteção à 

infância e adolescência 

15/06 - participação na ação social em Porto das Caixas 

em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Soci-

al de Itaboraí 

01/06 - oficina "Sinais de Violência" para os profissionais 

da Escola Municipal Prefeito Símaco Ramos de Almeida, 

Porto das Caixas, Itaboraí/RJ.  

03 e 04/06  - Oficina Toque Bom Toque Ruim para alu-

nos da E. M. Santos Dumont - Itambi - Itaboraí 

10/06 - capacitação para o preenchimento da Ficha Úni-

ca de Notificação Compulsória de Violências em Maricá 



O Grupo de Estudos e Trabalho sobre Violência Doméstica e Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes é um espaço para discussão, aprendizagem e troca de saberes entre os diversos atores e 
atrizes que integram o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes.   
Para cada encontro um tema é escolhido pelo participantes. Em Maricá, os encontros acontecem 
toda última terça-feira do mês, e em Itaboraí na última segunda-feira. 

 
Maiores informações através do e-mail: projetotecendoredes.mmsg@gmail.com  

 
PARTICIPE!!! 

Grupo de Estudos e Trabalho sobre Violência 
Doméstica e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes 


