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RESLTADOS DOS GRUPOS 

GRUPO 
MUNICÍPIOS 

QUAL A IMPORTANCIA DA REDE 
CRIANÇA PB PARA O AVANÇO DA 
GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIANÇA 
E ADOLESCENTES NO SEU MUNICIPIO 

COMO REALIZAR A MOBILIZAÇÃO 

01 
Triunfo, Santa helena, São João do Rio do 
Peixe, Cajazeiras, Bernardino Batista, 
Vieirópoles, poço Dantas, Riacho dos 
Cavalos, São José da Lagoa Tapada, 
Bonito de Santa Fé, São Domingos, 
Aparecida, São José do Brejo do Cruz 

A rede CRIANÇAPB é de grande valia para 
os municípios e para o Estado, uma vez 
que esse mecanismo fortalece a rede e 
facilita as ações institucionais.  Conseguir 
cadastrar e fortalecer a rede.  
A plataforma que deverá dar acesso aos 
serviços municipais e regionais, vai 
fortalecer a rede.  
 

Divulgação através das conferencias 
municipais, momento em que se pode 
aproveitar para retirar as duvidas referentes 
ao cadastro.  
Inserir o tema na conferencia de criança e 
adolescente,  poderia agir como 
multiplicadores nas conferências espaço de 
divulgação e solicitação de espaço online 
 

02 
Bom jesus, Marizópolis, Santa Cruz, poço 
de Moura, Uiraúna 

É uma forma de fortalecimento da politica, 
plataforma transparente e de fácil acesso. 
Espaço de democratização das 
informações; 
Compartilhar experiências entre a rede de 
apoio a crianças e adolescentes, bem 
como as instituições que compõe a rede.  

 
 

CMDCA tomando a iniciativa junto à gestão 
municipal;  
Utilização das mídias e redes sociais;  
Campanhas educativas, com a participação 
de todos incluindo a comunidade; 
Programa radiofônico; policia militar em sua 
casa. 
Reunião com todos os membros de cada 
conselho envolvido, não há como fazer um 



 trabalho sem a colaboração e 
comprometimento de todos. Na ocasião 
serão expostos aos presentes a importância 
da rede.  
  

03 
Santa Luzia, São José do Sabugi 

Fornecer o acesso a informação e 
interação entre as instituições e entidades 
ofertantes dos serviços e as que 
promovem a garantia de direitos de 
crianças e adolescentes nos municípios e 
no estado.    
 

Promover o chamamento das organizações 
da sociedade civil; reuniões intersetoriais, 
apresentando a finalidade da rede; 
promover a divulgação em meios de 
comunicação e redes sociais 

 

 


