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CAMpAnhA do projeto teCendo 
redes pelo diA 18 de MAio 

Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes
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Neste mês de maio, o Projeto Tecendo Redes: Proteção e Defesa de 
Crianças e Adolescentes, co o apoio da Petrobras construiu a Campanha 
“Dê Voz à Infância”pelo Dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, com o objetivo 
de disponibilizar diversos serviços gratuitos, distribuição de material 
informativo sobre a temática da violência e abuso sexual contra crianças e 
adolescentes e informações sobre a rede de atendimento dessas situações, 
disponibilização de atendimento técnico, atividades de recreação infantil, 
realização de oficinas, dentre outras que foram identificadas durante o 
planejamento das ações junto aos parceiros.

Desta forma, o projeto esteve voltado para promover ações de sensibilização 
e mobilização, informando a população, participantes do projeto, 
profissionais da rede de proteção e garantia de direitos da criança e do 
adolescente, trabalhadores das empresas parceiras, sobre essa violação de 
direitos, e ainda divulgando o Disque 100, importante canal para denunciar 
toda e qualquer violência perpetrada contra o público infantojuvenil.

No Brasil, a prevenção e o enfrentamento a esse grave problema demandam 
a articulação de ações intersetoriais com o objetivo de proteger as vítimas e 
responsabilizar os agressores, bem como conscientizar a população sobre 
formas de identificar e denunciar os casos suspeitos.

A violência sexual pode ocorrer de diversas formas, entre elas: o abuso sexual 
e a exploração sexual. O abuso acontece quando a criança ou adolescente 
é usado para satisfação sexual de uma pessoa mais velha. Já a exploração 
sexual envolve uma relação de mercantilização, onde o sexo é fruto de uma 
troca, seja financeira, de favores ou presentes.

Confira as ações realizadas e o público atingido com esta campanha:

  IMPACTO TOTAl: 4.111 pessoas alcançadas
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1-MAteriAl de divulgAção:

CARTAZ A3

BANNER 80X120cm FAIXA 300X120cm

POST REDES SOCIAIS

FlYER A5
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2-lAnçAMento dA CAMpAnhA dê voz à infânCiA:

 IMPACTO: 161 pessoas atingidas

13/05/2019 
Divulgação nas Redes Sociais (Site e Facebook) 

Link: https://www.facebook.com/projetotecendoredes/
posts/567499300440223

3-ofiCinAs de prevenção às violênCiAs CoM 
divulgAção do disque 100 pArA Alunos, 
profissionAis do ensino e responsáveis + 
AtendiMentos psiCossoCiAis:

14/05/2019
E. M. Benvindo Taques Horta (Ubatiba/Maricá) 
82 alunos atingidos com as oficinas e 19 atendimentos psicossociais realizados.

20/05/2019 
AMAPRA – Associação de Moradores e Amigos de Picos e Perobas (Picos/Itaboraí) 
10 pessoas atingidas com atendimentos psicossociais e panfletagem.

21/05/2019 
E. M. de Tempo Integral Juíza Patrícia Lourival Acioli (Itambi/Itaboraí) 
32 crianças e adolescentes atingidos com atendimentos psicossociais

30/05/2019 
E. M. João Pedro Machado (Manoel Ribeiro/Maricá)
18 profissionais do ensino atingidos

  IMPACTO: 1.597 pessoas alcançadas

  IMPACTO: 161 pessoas atingidas
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4-rodA de ConversA sobre explorAção sexuAl 
infAntojuvenil CoM trAbAlhAdores:

  IMPACTO: 59 trabalhadores atingidos

17/05/2019 
Empresa GTR-3, parceira na prevenção de violência e promoção dos direitos 
da criança e do adolescente 
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5-Ação de MobilizAção no fACebook 

Divulgação da Campanha Dê Voz à Infância e do Disque 100; mobilização 
através da #dêVozAInfância  e filtro para foto do perfil durante todo o dia 18 
de maio e após até o final do mês 

  IMPACTO: 2.085 pessoas atingidas
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6-Ação de MobilizAção e sensibilizAção pelo 
diA 18 de MAio:

23/05/2019 
Ação realizada na Praça do Turismo em Maricá/RJ em parceria com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Coordenadoria da Infância do município.

  IMPACTO: 189 pessoas atingidas
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7-grupo de estudos e trAbAlho sobre violênCiA 
doMéstiCA e explorAção sexuAl nAs CidAdes 
de MAriCá e itAborAí

27 e 28/05/2019
Tema: Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantojuvenil: 
tipificando a violência e debatendo aspectos legais da intervenção.

  IMPACTO: 20 participantes


